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Lovregler for bremsebelægninger 
   

ECE- R90 regulativ   

ECE-regulativerne omfatter en samling af fælles, internationale, ensartede 
tekniske forskrifter for motorkøretøjer og reservedele samt udstyr til 
motorkøretøjer. 
Bremsebelægninger er som sikkerhedsrelevante reservedele blandt de 
køretøjskomponenter, for hvilke der kræves en godkendelse fra de 
pågældende nationale godkendelsesmyndigheder.  
Med ECE- R90 er der etableret et nyt, europæisk regulativ om 
standardiseret afprøvning og godkendelse af bremsebelægninger til 
udskiftning. 
Disse regler er optaget i EF-reglerne inden for rammerne af EF-direktivet 
71 / 320 / EF som ændret ved 98 / 12. 
I Tyskland supplerer de på området bremsebelægninger til udskiftning den 
såkaldte „Allgemeine Betriebserlaubnis“ (ABE) iht. § 22 STVZO og 
erstatter denne for nye køretøjer. 

  

   

Gyldighedsområde   

I Tyskland, Frankrig og Spanien kræves der en ECE R 90-godkendelse for 
personbiler og påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt indtil 3,5 t, der 
er indregistreret første gang efter den 31.03.2001. 
I England gælder regulativet for alle køretøjer indtil 3,5 t, der er 
indregistreret første gang efter den 01.01.1999. I Tyskland er den såkaldte 
ABE fortsat tilstrækkelig for belægninger, der monteres i ældre køretøjer.  
ECE R 90-pligtige bremsebelægninger må efter den 01.04.2001 kun 
sælges eller monteres i EU-medlemsstaterne, hvis de har en tilsvarende 
godkendelse. 
En godkendelse iht. ECE R 90 er baseret på omfattende tests af køretøjer 
og fysiske afprøvninger af bremsebelægningerne. 
Desuden må indehaveren af godkendelsen kontinuerligt kontrollere og 
dokumentere overholdelsen af forskrifterne i sin produktion iht. DIN ISO 
9000 ff. 
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Kriterierne for ECE-testen   

   

Ved testen bedømmes følgende kriterier. 
 
Sikkerheds-tests 

 Friktionskoefficient i varm tilstand 

 Gennemsnitlig friktionskoefficient 

 Statisk friktionskoefficient (parkeringsbremse) 

 Hastigheds-friktionskoefficient 
 
Fysiske tests 

 Kompressibilitet 

 Afrivningsmodstand 

 Varmetransmission 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mærkning   

Mærkningen af godkendte bremsebelægninger sker med en påskrift på 
bagsiden af bagpladen (A). 
Symbolforklaring: 

1. Kode for det land, i hvilket godkendelsen er tildelt. 
2. Godkendelsens type. 
3. Nummer, tildelt af myndigheden 

  

   

 


