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Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 5
SKÄL 4

(4) Miljöutsläppen av bens(a)pyren och 
andra polycykliska aromatiska kolväten bör 
reduceras så mycket som möjligt. För att 
skapa ett höggradigt hälso- och miljöskydd 
och bidra till att reducera de totala årliga 
utsläppen av polycykliska aromatiska 
kolväten enligt 1998 års protokoll till 
1979 års konvention on långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar tycks 
det därför nödvändigt att begränsa saluföring 
och användning av bens(a)pyren och vissa 
andra polycykliska aromatiska kolväten i
mjukningsmedel och däck.

(4) Miljöutsläppen av bens(a)pyren och 
andra polycykliska aromatiska kolväten bör 
reduceras så mycket som möjligt. För att 
skapa ett höggradigt hälso- och miljöskydd 
och bidra till att reducera de totala årliga 
utsläppen av polycykliska aromatiska 
kolväten enligt 1998 års protokoll till 
1979 års konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar tycks 
det därför nödvändigt att begränsa saluföring 
och användning vid produktion av däck av 
mjukningsmedel med höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten, samt 
blandningar som innehåller höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten och 
används som mjukningsmedel.
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Or. en

Motivering

Språklig förbättring, eftersom det är mjukningsmedel som saluförs och inte bens(a)pyren och 
vissa andra polycykliska aromatiska kolväten.

Direktivet bör också gälla för beståndsdelarna i blandningar, för att man skall kunna undvika 
att skadliga oljor fortsätter att användas i utspädd form, eftersom detta kunde inträffa enligt 
oljeindustrin.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 6
SKÄL 7

(7) För att kunna uppfylla de nödvändiga 
säkerhetskraven, främst att däcken har ett 
bra väggrepp i vått väglag, behövs det en 
övergångsperiod under vilken 
däcksfabrikanterna utvecklar och provar nya 
slags däck som tillverkats utan användning 
av mjukningsmedel med höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten. Enligt 
vad man nu vet kommer utveckling och
provning att ta ansenlig tid, eftersom 
tillverkarna måste genomföra talrika 
provningsserier innan man kan garantera att 
de nya däcken får tillräckligt väggrepp i vått 
väglag. Därför bör direktivet börja gälla för 
de ekonomiska aktörerna från och med den 
1 januari 2009, med undantag för racerdäck
där det skall börja gälla den 1 januari 2012. 
För flygplansdäck kan inte något realistiskt 
datum fastställas för direktivets tillämpning 
på grund av de särskilda 
säkerhetsbestämmelserna för sådana däck. 
Det kan emellertid fastställas i enlighet med 
artikel 2a i direktiv 76/769/EEG.

(7) För att kunna uppfylla de nödvändiga 
säkerhetskraven, främst att däcken har ett 
bra väggrepp i vått väglag, behövs det en 
övergångsperiod under vilken 
däcksfabrikanterna utvecklar och provar nya 
slags däck som tillverkats utan användning 
av mjukningsmedel med höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten. Enligt 
vad man nu vet har utveckling och provning 
pågått sedan 1996. Även om nyligen 
typgodkända däck ofta redan är fria från 
mjukningsmedel med höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten kommer 
det att ta mera tid att ändra hela sortimentet 
av däck, eftersom tillverkarna måste 
genomföra talrika provningsserier innan man 
kan garantera att de nya däcken får 
tillräckligt väggrepp i vått väglag. Därför 
bör direktivet börja gälla för de ekonomiska 
aktörerna från och med den 1 januari 2008, 
med undantag för nyligen typgodkända 
däck där det skall börja gälla den 
1 januari 2007. 

Or. en

Motivering

Flera biltillverkare kräver redan att nya typer av däck skall vara fria från mjukningsmedel 
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med höga halter av polycykliska aromatiska kolväten. Därför bör sådana medel snabbare tas 
ur bruk i nya tillverkningsserier av däck.

Många däcktillverkare erbjuder redan däck som inte innehåller mjukningsmedel med höga 
halter av polycykliska aromatiska kolväten. I en rapport från Kemikalieinspektionen i Sverige 
i mars 2003 ansågs det rimligt att mjukningsmedel med höga halter av polycykliska 
aromatiska kolväten skulle ha tagits i bruk den 1 januari 2006. Eftersom utvecklingen gått 
vidare under de senaste två åren är det mer än rimligt att tillämpa bestämmelserna redan 
från och med 2008, framför allt när detta kopplas till produktionen snarare än till 
saluföringen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 7
SKÄL 7

(7) För att kunna uppfylla de nödvändiga 
säkerhetskraven, främst att däcken har ett 
bra väggrepp i vått väglag, behövs det en 
övergångsperiod under vilken 
däcksfabrikanterna utvecklar och provar nya 
slags däck som tillverkats utan användning 
av mjukningsmedel med höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten. Enligt 
vad man nu vet kommer utveckling och 
provning att ta ansenlig tid, eftersom 
tillverkarna måste genomföra talrika 
provningsserier innan man kan garantera att 
de nya däcken får tillräckligt väggrepp i vått 
väglag. Därför bör direktivet börja gälla för 
de ekonomiska aktörerna från och med den 
1 januari 2009, med undantag för 
racerdäck där det skall börja gälla den 
1 januari 2012. För flygplansdäck kan inte 
något realistiskt datum fastställas för 
direktivets tillämpning på grund av de 
särskilda säkerhetsbestämmelserna för 
sådana däck. Det kan emellertid fastställas i 
enlighet med artikel 2a i 
direktiv 76/769/EEG.

(7) För att kunna uppfylla de nödvändiga 
säkerhetskraven, främst att däcken har ett 
bra väggrepp i vått väglag, behövs det en 
övergångsperiod under vilken 
däcksfabrikanterna utvecklar och provar nya 
slags däck som tillverkats utan användning 
av mjukningsmedel med höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten. Enligt 
vad man nu vet kommer utveckling och 
provning att ta ansenlig tid, eftersom 
tillverkarna måste genomföra talrika 
provningsserier innan man kan garantera att 
de nya däcken får tillräckligt väggrepp i vått 
väglag. Därför bör direktivet börja gälla för 
de ekonomiska aktörerna från och med den 
1 januari 2010. För flygplansdäck kan inte 
något realistiskt datum fastställas för 
direktivets tillämpning på grund av de 
särskilda säkerhetsbestämmelserna för 
sådana däck. Det kan emellertid fastställas i 
enlighet med artikel 2a i 
direktiv 76/769/EEG.

Or. nl

Motivering

Från tillverkarhåll har det meddelats att man inte förrän den 1 januari 2010 kommer att 
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kunna uppfylla kraven i direktivet, eftersom man måste lägga om tillverkningsprocessen för 
tusentals olika produkter. Om direktivet börjar gälla från och med den 1 januari 2009 torde 
detta leda till merkostnader på mellan 200 och 300 miljoner euro, utan att detta uppvägs av 
någon större nytta (t. ex. ur hälsosynvinkel). 

Det finns inget som talar för att man skulle bevilja undantag för racerdäck. 
Bilsportbranschen har mycket stora summor till förfogande för forskning och kan utmärkt väl 
efterleva detta direktiv från och med den 1 januari 2010.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 8
SKÄL 9A (nytt)

(9a) utsläppande på marknaden: 
tillhandahållande till tredje part. Införsel 
till gemenskapens tullområde skall anses 
utgöra utsläppande på marknaden i den 
bemärkelse som avses i detta direktiv. Syftet 
med direktivet är inte att begränsa 
utsläppande på marknaden av däck som 
producerats före den 1 januari 2010 och 
som därför kan utförsäljas från befintliga 
lager efter detta datum. 
Tillverkningsdatumet är lätt att bestämma 
utgående från gällande krav på att detta 
datum skall finnas anbringat på däcken1 . 
Däck som tillverkats före den 
1 januari 2010 och regummerats efter detta 
datum skall förses med nya slitbanor som 
innehåller nya mjukningsmedel med låga 
halter av polycykliska aromatiska kolväten.
__________
1 Rådets direktiv 92/23/EEG av den 
31 mars 1992 om däck och däckmontering 
på motorfordon och släpvagnar till dessa 
fordon (EGT L 129, 14.5.1992, s. 95).

Or. en

Motivering

Det är skäl att erinra sig den juridiska definitionen av utsläppande på marknaden
(artikel 2.1 e i direktiv 67/548/EEG). 

Alla däck som tillverkas i eller importeras till EU har ”tillverkningsdatum” synligt ingraverat 
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på sidoväggen. Man räknar med att lagren av däck som innehåller mjukningsmedel med höga 
halter av polycykliska aromatiska kolväten kommer att motsvara mindre än 5 procent av den 
årliga marknaden i Europa den 1 januari 2010. En stor del av dessa lager kommer att bestå 
av däck som tillverkas i små serier och vanligen hålls i lager i flera år samt behövs av 
konsumenterna.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 9
SKÄL 9A (nytt)

(9a) Detta direktiv är inte avsett att gälla 
utförsäljning från lager av däck som 
tillverkats före det datum då direktivets 
bestämmelser trädde i kraft.

Or. fr

Motivering

Berörda parter lär ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa bestämmelserna i detta 
direktiv. Här handlar det om att kunna tillgodose ett eventuellt behov hos konsumenterna och 
det vore huvudlöst både med tanke på ekonomin och miljön att förstöra dessa däck.

Dessutom är det lätt att identifierat sådana däck, eftersom direktiv 92/23/EEG innehåller 
krav på obligatorisk märkning av dem.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 2, STYCKE 2

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2009 med undantag 
för racerdäck som används vid offentliga 
idrottsevenemang för vilka bestämmelserna 
skall börja gälla från och med den 
1 januari 2012.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från
och med den 1 januari 2010 med undantag 
för

i) däck som tillverkats före detta datum och 
utförsäljs från lager,
ii) racerdäck som används vid offentliga 
idrottsevenemang för vilka bestämmelserna 
skall börja gälla från och med den 
1 januari 2012.
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Or. en

Motivering

Om man erinrar sig hur tekniskt komplicerad hela den uppsättning produkter är, som 
omfattar elastomerer och däck där det ingår mjukningsmedel och om man tar hänsyn till vilka 
resurser som finns till förfogande för utvecklingen och vilka krav på anpassning som kommer 
att ställas på de nuvarande produktionsplanerna inom ett flertal branscher av industrin, då 
framstår den 1 januari 2010 som den tidigaste tidpunkt som näringslivet rimligtvis kan klara 
av. Av säkerhetsskäl medför ett byte av mjukningsmedel krav på fullständig teknisk prövning 
av varje däcksmodell med åtföljande krav på omfattande vägprovningar.
Om ersättandet skall påskyndas uppstår det en risk för att vissa däcksegment inte kommer att 
testas adekvat för att det skall kunna garanteras att de uppfyller alla tekniska kriterier och 
säkerhetskriterier.

Ändringsförslag från Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert Deß 
och Ari Vatanen

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 2, STYCKE 2

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2009 med undantag 
för racerdäck som används vid offentliga 
idrottsevenemang för vilka bestämmelserna 
skall börja gälla från och med den 
1 januari 2012.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2009 med undantag 
för racerdäck som används vid offentliga 
idrottsevenemang, veteranbilsdäck, 
specialdäck som importertas i begränsat 
antal till EU såsom originalutrustning och 
”fordon avsedda för särskilda ändamål”1 

för vilka bestämmelserna skall börja gälla 
från och med den 1 januari 2012.

__________
1 I den bemärkelse som avses i rådets 
direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
typgodkännande av motorfordon och 
släpvagnar till dessa fordon och definierats 
i bilaga 12 till samma direktiv.

Or. en

Motivering

De flesta fordon kan utrustas med däck som tillverkats i Europa, men det finns ett fåtal fordon 
med specialdesignade däck som levereras från länder utanför EU. Med tanke på fortsatta 
leveranser och valfrihet för konsumenterna, samt med hänsyn tagen till produktsäkerhet och 
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passagerarsäkerhet måste det beviljas en tidsbegränsad övergångsperiod för 
specialdesignade däck som levereras till EU i smärre mängder. Den här tiden behövs för att 
EU skall hinna med utveckling och inrättande av produktionskapaciteter. Dessa däck innebär 
praktiskt taget ingen risk för vare sig hälsa eller miljö, men de är oumbärliga t. ex. i 
specialtillverkade bepansrade fordon som används av staten samt i brandbilar, ambulanser, 
jordbruksmaskiner, byggnadsmaskiner och fordon som används i gruvor.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 2, STYCKE 2

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2009 med undantag 
för racerdäck som används vid offentliga 
idrottsevenemang för vilka bestämmelserna 
skall börja gälla från och med den 
1 januari 2012.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2010.

Or. nl

Motivering

Från tillverkarhåll har det meddelats att man inte förrän den 1 januari 2010 kommer att 
kunna uppfylla kraven i direktivet, eftersom man måste lägga om tillverkningsprocessen för 
tusentals olika produkter. Om direktivet börjar gälla från och med den 1 januari 2009 torde 
detta leda till merkostnader på mellan 200 och 300 miljoner euro, utan att detta uppvägs av 
någon större nytta (t. ex. ur hälsosynvinkel). 

Det finns inget som talar för att man skulle bevilja undantag för racerdäck. 
Bilsportbranschen har mycket gott om pengar till förfogande för forskning och kan utmärkt 
väl efterleva detta direktiv från och med den 1 januari 2010.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 2, STYCKE 2

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2009 med undantag 
för racerdäck som används vid offentliga 
idrottsevenemang för vilka bestämmelserna 
skall börja gälla från och med den 

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2010 med undantag 
för racerdäck som används vid offentliga 
idrottsevenemang för vilka bestämmelserna 
skall börja gälla från och med den 
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1 januari 2012. 1 januari 2012.

Or. en

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 2, STYCKE 2

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2009 med undantag 
för racerdäck som används vid offentliga 
idrottsevenemang för vilka bestämmelserna 
skall börja gälla från och med den 
1 januari 2012.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2008 med undantag 
för nyligen typgodkända däck för vilka 
bestämmelserna skall börja gälla från och 
med den 1 januari 2007.

Or. en

Motivering

Eftersom tillverkningsdatumet står på däckens sidovägg är det lättare att se till att direktivet 
genomförs om detta datum tas som utgångspunkt. Eftersom det kan räcka länge från och med 
att ett däck tillverkats till och med att det släpps ut på marknaden (mellan sex månader och 
fem år) måste bestämmelserna träda i kraft tidigare, om det är meningen att en liknande 
skyddsnivå skall vidmakthållas.

I en rapport från Kemikalieinspektionen i Sverige i mars 2003 ansågs det rimligt att 
mjukningsmedel med höga halter av polycykliska aromatiska kolväten skulle ha tagits ur bruk 
den 1 januari 2006. Det är mer än rimligt att ytterligare två år läggs till, framför allt om 
tillverkningsdatumet tas som referensdatum.

Det finns ingen orsak att bevilja undantag för racerdäck – de utvecklas hela tiden och samma 
tidsfrister bör därför gälla för dem.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 15
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 1
Bilaga I, punkt xx (direktiv 76/769/EEG)

(1) Mjukningsmedel får inte saluföras eller 
användas för framställning av däck om de 
innehåller mer än 1 mg/kg polycykliska 
aromatiska kolväten eller mer än 10 mg/kg 
totalt av alla förtecknade polycykliska 

(1) Mjukningsmedel eller blandningar som 
används som mjukningsmedel får inte 
saluföras eller användas för framställning av 
däck om de eller några av deras 
beståndsdelar överskrider något av följande 
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aromatiska kolväten. gränsvärden:
– mer än 1 mg/kg polycykliska aromatiska 
kolväten eller
– mer än 10 mg/kg totalt av alla förtecknade 
polycykliska aromatiska kolväten eller
– mer än 3 % polycykliskt aromatiskt 
dimetylsulfoxidextrakt.
__________
1 Metod för fastställande: Institute of 
Petroleum, standard ’IP 346’.

Or. en

Motivering

Direktivet bör också gälla för beståndsdelarna i blandningar, för att man skall kunna undvika 
att oljor med höga halter av polycykliska aromatiska kolväten används i utspädd form.

En inriktning på namngivna polycykliska aromatiska kolväten följer tillvägagångssättet i 
annan gemenskapslagstiftning (ramdirektivet om vatten, förordningen om långlivade 
organiska föroreningar, direktivet om luftkvalitet). Det tyska standardiseringsorganet DIN 
har redan utarbetat förslag till sådana test.

Den icke-specifika metoden IP 346 som inte inriktar sig på karcinogener föreslås från 
industrihåll. Denna testmetod kunde accepteras som ett tillägg, men inte som ett uteslutande 
kriterium för godkännande

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 16
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 1
Bilaga I, punkt xx (direktiv 76/769/EEG)

(1) Mjukningsmedel får inte saluföras eller 
användas för framställning av däck om de 
innehåller mer än 1 mg/kg polycykliska 
aromatiska kolväten eller mer än 10 mg/kg 
totalt av alla förtecknade polycykliska 
aromatiska kolväten.

(1) Mjukningsmedel får inte saluföras eller 
användas för framställning av däck om de,
eller varje beståndsdel i blandningar som 
används som mjukningsmedel, inte 
uppfyller åtminstone ett av följande 
kriterier:
– Innehåller mindre än 3 procent 
polycykliskt aromatiskt 
dimetylsulfoxidextrakt (för sådana 
mjukningsmedel på vilka kriteriet med 
3 procent dimetylsulfoxidextrakt är 
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tillämpligt enligt direktivet om farliga 
ämnen, 67/548/EEG).
–Innehållet av BaP uppgår till högst 
1 mg/kg och den sammanlagda mängden 
förtecknade polycykliska aromatiska 
kolväten uppgår till högst 10 mg/kg (för 
sådana mjukningsmedel på vilka kriteriet 
med 3 procent dimetylsulfoxidextrakt är 
tillämpligt enligt direktivet om farliga 
ämnen, 67/548/EEG).

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag inriktar sig på ämnen som klassats som farliga. Från industrihåll 
föreslås ett annat sätt, som utgår från att metoden IP 346 skall tjäna som kriterium för 
fastställande av hur pass karcinogena vissa mjukningsmedel är.

Syftet med ändringsförslaget är att tillåta vartdera tillvägagångssättet genom att lägga till 
gränsvärdena enligt IP 346 och bredda det tillåtna sortimentet av icke-cancerframkallande 
mjukningsmedel för gummi, utan att dock påverka den nivå av skydd som erbjuds allmänheten 
och miljön, utgående från både kommissionens förslag och förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 17
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 2, STYCKE 2A (nytt)

Bilaga I, punkt xx (direktiv 76/769/EEG)

Den enda tillåtna metoden för att pröva om 
däck uppfyller dessa gränsvärden skall 
vara analysmetoden ISO 21461:200x med 
ett gränsvärde på högst 0,35 % HBay.

Or. fr

Motivering

För att detta direktiv skall kunna genomföras måste man komma överens om en metod och 
analysmetoden ISO 21461:200x är den enda metod som lämpar sig för identifiering av de 
mjukningsmedel som används i däck.

Om den nivå som uppmätts uppgår till högst 0,35 % HBay får man visshet om att det 
mjukningsmedel som används i däcket följer direktivets krav.
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Detta gränsvärde finns angivet i direktivet. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 18
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 2
Bilaga I, punkt xx (direktiv 76/769/EEG)

(2) Dessutom får däcken inte saluföras om 
de innehåller mjukningsmedel som 
överstiger gränsvärdena i punkt 1.

(2) Dessutom får däck som tillverkats efter 
det datum som angivits i artikel 2 
andra stycket inte saluföras om de innehåller 
mjukningsmedel som överstiger 
gränsvärdena i punkt 1 i denna bilaga.

__________
1 Metod för fastställande: ISO:s standard 
21461, med ett gränsvärde på 0,35 bay 
proton %. 

Or. en

Motivering

Eftersom däck obligatoriskt skall märkas med tillverkningsdatum på sidoväggen är det lättare 
att se till att direktivet genomförs om övervakningen av detta anknyts till tillverkningen 
snarare än till saluföringen. Dock: eftersom det kan förflyta en lång tid mellan tillverkning 
och saluföring bör den av kommissionen föreslagna tidpunkten senareläggas, för i annat fall 
skulle tillämpningen av bestämmelserna fördröjas till följd av denna ändring.

Man måste identifiera en mätmetod för användningen av mjukningsmedel i däck för att man 
skall ha någon att tillämpa (senaste ISO-referens som givits).

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 19
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 2
Bilaga I, punkt xx (direktiv 76/769/EEG)

(2) Dessutom får däcken inte saluföras om 
de innehåller mjukningsmedel som 
överstiger gränsvärdena i punkt 1.

(2) Dessutom får däck som tillverkats efter 
den 1 januari 2010 inte saluföras om de 
innehåller mjukningsmedel som överstiger 
gränsvärdena i punkt 1.

Or. en
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Motivering

Den dag direktivet träder i kraft kommer det att finnas på lager en mindre mängd däck som 
innehåller mjukningsmedel med höga halter av polycykliska aromatiska kolväten. Eftersom 
rådets direktiv 92/23/EG innehåller lagfästa krav på att ”tillverkningsdatumet” synligt skall 
anbringas på sidoväggarna till dessa däck går det lätt att känna igen dessa däck.

Dessa däck som finns på lager kommer inte att påverka miljön på något märkbart sätt och det 
vore huvudlöst både med tanke på ekonomin och miljön att inte saluföra dem och följaktligen 
förstöra dem.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 20
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 3
Bilaga I, punkt xx (direktiv 76/769/EEG)

(3) Undantagsvis skall punkterna 1 och 2 
inte gälla saluföring och användning av 
flygplansdäck.

utgår

Det datum från och med vilket direktivet 
skall gälla flygplansdäck kan dock 
fastställas i enlighet med artikel 2a i 
direktiv 76/769/EEG.

Or. en

Motivering

Det finns inget skäl till att direktivet inte skulle gälla flygplansdäck. Flygplansdäck måste 
givetvis uppfylla högsta tänkbara säkerhetskrav, men de kan inte jämföras med däcken till 
motorfordon. Till skillnad från flygplansdäcken överför motorfordonsdäcken krafterna vid 
acceleration och inbromsning till marken, så att väggreppet vid vått väglag får stor betydelse. 
Detta är inte så viktigt för flygplansdäck.
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