Toukokuun alusta 2021 muuttuvat EU:n rengasmerkinnät tarjoavat kuluttajille kattavammin tietoa halutun renkaan
ominaisuuksista.
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Uusi rengasmerkintä tarjoaa autoilijalle
enemmän tietoa
•

•
•

Uudistettu EU:n rengasmerkintä antaa kuluttajalle entistä
enemmän tietoa renkaiden ominaisuuksista,
ympäristövaikutuksista ja turvallisuudesta.
Uudet merkinnät erityyppisille talvirenkaille tulevat käyttöön
toukokuun alusta 2021.
Lisätietoja renkaista löytyy myös QR-koodin avulla.

Toukokuun alusta 2021 muuttuvat EU:n rengasmerkinnät tarjoavat

kuluttajille kattavammin tietoa halutun renkaan ominaisuuksista. Uudistuksen
myötä vierintävastus- ja märkäajo-ominaisuusluokituksia on uudistettu ja
melupäästöt on ilmoitettu desibeleinä sekä kirjaimilla A, B ja C.
Uudessa merkinnässä on kaksi kuvaketta, jotka kertovat, onko renkaassa EU:n
tyyppihyväksynnän eli ns. snowflake-testin mukaiset lumipito-ominaisuudet
ja/tai onko kyseessä nastaton rengas, jolla on uuden ISO-standardin mukaiset
jääpito-ominaisuudet. Toukokuusta 2021 alkaen EU:n rengasmerkinnän tiedot
on oltava saatavilla myös raskaiden hyötyajoneuvojen renkaille (C3).
Uudessa merkinnässä A–C-luokat ovat säilyneet ennallaan. Henkilö- ja
pakettiautojen C1- ja C2-renkaat, jotka kuuluivat aiemmin luokkaan E
vierintävastuksen ja märkäpidon osalta, kuuluvat nyt D-luokkaan, kun taas
aiemmin luokkiin F ja G kuuluneet renkaat kuuluvat nyt luokkaan E.
Lisätietoa löytyy QR-koodilla
Autoilijat voivat ladata EU:n tietokannasta lisätietoja valitsemastaan
renkaasta skannaamalla merkinnän sisältämän QR-koodin, joka näkyy
rengasmerkinnän oikeassa yläkulmassa. QR-koodi on linkki EPREL (European
Product Registry for Energy Labelling) -tietokantaan, josta löytyvät renkaiden
tuotetiedot.
Tuotetiedot sisältävät kaikki kyseisen renkaan merkintätiedot sekä kyseisen
mallin tuotannon aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Rengasvalmistaja syöttää
yksittäisten renkaiden tuotetiedot tietokantaan ja määrittää renkaan oikeaan
merkintäluokkaan.
Entistä selkeämpi merkintä
Uudistuksen tavoitteena on tehdä merkinnöistä entistä selkeämpiä ja
yksiselitteisempiä. Uusi rengasmerkintä on suunniteltu auttamaan kuluttajia
valitsemaan polttoainetaloudellisempia renkaita siten, että samalla tiedot
jarrutusmatkoista ovat vertailtavissa.
Loppukäyttäjille ja ammattiliikenteelle pienemmän vierintävastuksen
renkaiden valinta voi tuottaa merkittäviä säästöjä polttoainekustannuksiin
sekä alentaa päästöjä. Selkeät tiedot märkäpidosta auttavat parantamaan
liikenneturvallisuutta, kun taas ohiajomelutiedot on tarkoitettu auttamaan

vähentämään tieliikenteen melupäästöjä.
Lisätietoja: https://www.continental-rengas.fi/henkilauto/renkaat/eu-uusirengas-merkintae
Lisätietoja
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Continental kehittää edellä käyvää teknologiaa ja palveluita ihmisten ja
tavaroiden verkottuneeseen ja vastuulliseen liikkumiseen. Vuonna 1871
perustettu yritys tarjoaa turvallisia, tehokkaita, älykkäitä ja edullisia ratkaisuja
ajoneuvoja, koneita, liikennettä sekä kuljetuksia varten. Vuonna 2019
Continentalin liikevaihto oli 44,5 miljardia euroa. Yritys työllistää yli 232 000
työntekijää 59 maassa ja markkina-alueella. Vuonna 2021 Continental viettää
150-vuotisjuhlavuottaan.
Continental on maailman johtavia rengasvalmistajia, joka työllistää yli 56 000
henkilöä rengasdivisioonan 24 tuotanto- ja kehitysyksikössä. Vuonna 2019 myynti
oli 11,7 miljardia euroa. Teknologiajohtajien joukkoon kuluvana yrityksenä
Continental tarjoaa laajan tuotevalikoiman henkilöautoille, hyötyajoneuvoille,
erikoisajoneuvoille ja kaksipyöräisille. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta
Continental edistää turvallista, kustannustehokasta ja ekologista liikkumista.
Rengasdivisioonan tuotevalikoima sisältää niin rengaskaupan ja
kalustosovellusten palvelut kuin renkaiden digitaaliset hallintajärjestelmät.
www.continental-rengas.fi
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