
 

BIJLAGE II 

OPMAAK VAN HET ETIKET 

1. Ontwerp van het etiket 

1.1. Het in artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 1, bedoelde etiket moet beantwoorden 
aan de onderstaande illustratie: 
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1.2. Hierna worden de specificaties voor het etiket uiteengezet: 

1.3. Het etiket moet minstens 75 mm breed en 110 mm hoog zijn. Als het etiket 
op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de 
bovenvermelde specificaties blijven. 

1.4. Het etiket moet aan de volgende voorschriften beantwoorden: 

a) De gebruikte kleuren zijn: cyaan, magenta, geel en zwart — en worden 
volgens het volgende voorbeeld gebruikt: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % 
magenta, 100 % geel, 0 % zwart; 

b) De onderstaande cijfers verwijzen naar de legende van punt 1.2: 

Brandstofefficiëntie 

Zie bijgevoegd pictogram: breedte: 19,5 mm, hoogte: 18,5 mm — 
Kader van het pictogram: lijndikte: 3,5 pt, breedte: 26 mm, hoogte: 
23 mm — kader rond de klasse-indeling: lijndikte: 1 pt — Einde van 
het kader: lijndikte: 3,5 pt, breedte: 36 mm — Kleur: X-10-00-05; 

Grip op nat wegdek 

Zie bijgevoegd pictogram: breedte: 19 mm, hoogte: 19 mm — Kader 
van het pictogram: lijndikte: 3,5 pt, breedte: 26 mm, hoogte: 23 mm 
— kader rond de klasse-indeling: lijndikte: 1 pt — Einde van het 
kader: lijndikte: 3,5 pt, breedte: 26 mm — Kleur: X-10-00-05; 

Rolgeluidemissies 

Zie bijgevoegd pictogram: breedte: 14 mm, hoogte: 15 mm — Kader 
van het pictogram: lijndikte: 3,5 pt, breedte: 26 mm, hoogte: 24 mm 
— Kader rond de waarde: lijndikte: 1 pt — Einde van het kader: 
lijndikte: 3,5 pt, hoogte: 24 mm — Kleur: X-10-00-05; 
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Rand van het etiket: lijndikte: 1,5 pt — Kleur: X-10-00-05; 

Schaal van„A”tot„G” 

Pijlen: hoogte: 4,75 mm, tussenruimte: 0,75 mm, dikte zwarte lijn: 
0,5 pt - Kleur: 

— A: X-00-X-00; 

— B: 70-00-X-00; 

— C: 30-00-X-00; 

— D: 00-00-X-00; 

— E: 00-30-X-00; 

— F: 00-70-X-00; 

— G: 00-X-X-00. 

Tekst: Helvetica Bold 12 pt, 100 % wit, zwarte rand: 0,5 pt; 

Indeling in klassen 

Pijl: breedte: 16 mm, hoogte: 10 mm, 100 % zwart; 

Tekst: Helvetica Bold 27 pt, 100 % wit; 

Lijnen in de klasse-indeling: lijndikte: 0,5 pt, interval stippellijn: 5,5 
mm, 100 % zwart; 

Tekst van de schaal: Helvetica Bold 11 pt, 100 % zwart; 

Gemeten waarde van de rolgeluidemissie 

Pijl: breedte: 25,25 mm, hoogte: 10 mm, 100 % zwart; 

Tekst: Helvetica Bold 20 pt, 100 % wit; 

Tekst van de eenheid: Helvetica Bold 13 pt, 100 % wit; 

EU-logo: breedte: 9 mm, hoogte: 6 mm; 

Verwijzing naar de verordening: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % 
zwart; 

Vermelding van de bandenklasse: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % 
zwart; 

Rolgeluidemissieklasse als vermeld in deel C van bijlage I: breedte: 
8,25 mm, hoogte: 15,5 mm — 100 % zwart; 

c) De achtergrond moet wit zijn. 

1.5. De bandenklasse (C1 of C2) moet op het etiket vermeld zijn in het formaat 
dat in de illustratie van punt 1.2 is weergegeven. 

2. Sticker 

2.1. De in artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 1, vermelde sticker bestaat uit twee 
delen: i) een etiket dat is gedrukt in het in punt 1 van deze bijlage om
schreven formaat en ii) een ruimte voor het merk die is gedrukt overeen
komstig de in punt 2.2 van deze bijlage omschreven specificaties. 

2.2. Ruimte voor het merk: De leveranciers moeten hun handelsnaam of -merk, 
het bandengamma, de bandenafmetingen, de belastingsindex, de snelheids
categorie en andere technische gegevens op de sticker vermelden samen met 
het etiket, in om het even welke kleur, formaat en lay-out, voor zover dit de 
aandacht niet afleidt van de mededeling op het in punt 1 van deze bijlage 
omschreven etiket of die mededeling niet verstoort. De totale oppervlakte 
van de sticker mag niet groter zijn dan 250 cm2 en de totale hoogte van de 
sticker mag niet meer dan 220 mm bedragen. 
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