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Får du klibbiga stommar?



The Case 

Mer frekvent användning av förebyggande däcktätning i däck i kommersiella flottor

Kommer detta att orsaka ett problem vid regummierings processen?



Produkterna i Danmark

Safe & Green Smart Solutions

Ride-on Tire Sealant

Ultra-Seal

Påstående
DET ÖKAR MÖJLIGHETEN FÖR REGUMMIERING

DET ÄR FÖRENLIGT MED ALLA REGUMMIERINGS
METODER

DET KOMMER INTE AT GE NÅGON PROBLEMER VID 
PRODUCENT GARANTI

ÄR DET SANT?      



PÅSTÅENDE

DET ÖKAR MÖJLIGHETEN FÖR REGUMMIERING

- Det kan vara korrekt

- Om däcken inte förlorar luft, så kommer dom inte at bliva varma  



PÅSTÅENDE

- Det kan vara korrekt, om bara däcket inte är skadat.  

DET ÄR FÖRENLIGT MED ALLA REGUMMIERINGS METODER

Är det sant? 



Problemställningarna

Extra tidsförbruk

Miljöproblem -Etylenglykol (används även i anti-frysmedel)

Visuell inspektion av stomman - Rengöring med vatten behövs

http://www.ultra-seal.eu/download-material-safety-data-sheeet/

Personliga försiktighetsåtgärder måste tas

http://www.ultra-seal.eu/download-material-safety-data-sheeet/


Problemställningarna

Rengöring med vatten behövs – och det måste torkas



Problemställningarna



Easy clean up? 

Hur kommer dessa vitala kontrollfunktioner att påverkas?  

Och – Tätningsmedlet försvinner inte efter rengöring med vatten, där det har 
applicerats i ett hål efter en punktering

Pressure testing, Shearography, Ultra sound, X+ray, Nail hole detection

Det tar extra tid – och är det ok att skölja spillvatten med kylvädska i avloppet?  



The Tests

RESULTS! 

Tyres with liquid sealant:
Visuel pre-inspection of the tyre – not possible.  
Shearography test – not possible.
Uncleaned: Cleaned and dried:

The shearography machine could be damaged due to contamination of 
sensible optical and mechanical parts (e.g. Camera systems, vakuum pump,....)

Nail hole detection (using high tension inspection methode) – not possible 

Initiated by BIPAVER, shearography tests has been performed by SDS-Systemtechnik 
and Zeiss (former Steinbichler) in Germany



The Tests
CLEANING:

Time and water consuming.  

Depending on the type of release agent used by the 
tyremanufacturer in the mould at the time of the first
production of the tyre and eventual no removed stickers
in the tyre – the cleaning can be even more difficult 
and extra timeconsuming. 

In some cases towels and brushes had to be used together with water in order
to remove the sealant. 

DRYING:

Additional time for drying of tyre had to be used. 



The Tests

RESULTS – after cleaning! 

Tyres without liquid sealant:

Visuel pre-inspection of the tyre – possible.  

Shearography test – possible.

Nail hole detection – not possible  due to the electrical insulation properties



Försiktighetsåtgärder rekommenderas!



Metoder    

Kämpa inte mot produkterna, distributören eller producenten

Försvara: 
• Däckindustriens rätt till att utföra godkända reparationer och regummiering
• Däckindustriens tillgång åt råmaterial – stommar
• Miljön
• Säkerheten hos dom anställda i däckindustrin

Förklara riskerna vid att använda tätningsmedel som är relaterade 
till:

Trafiksäkerhet:
• Skadade däck som körs vidare utan att förlora luft – hur länga går det gott?

• Kontroll av däck utförs inte regelbunden av förare (falsk säkerhet)

Grön mobilitet:  
Färre stommar att regummiera



Metoder     
Miljön:
• Återvinning til granulat av begangnade däck – inte möligt utan noggrann

rengöring

• Onödigt ytterligare vattenförbruk

• Extra utsläpp av kemikalier (etylenglykol) i vattenavloppssystem

Anstäldas säkerhet
Ingen produktidentifikation på däck som behandlas med tätningsmedel



Lagstiftning

Bilprovnings förordning



Bilprovnings förordning
Ny version 1. januar 2018 – resultat av hearing

Definitioner av skadade däck har implementerats:
d.v.s. brott eller skador på däcken, bärande eller lufttätt 
skikt, skär, slag, sprickor, utbuktningar

Definitioner av:
Permanent reparation, nödförsegling och
förebyggande försegling har implementerats

Nödtätning förbjuden på lastbilar, bussar och 
släpvagnar

Förebyggande försägling har förbjudats



Mail ifrån DSV/Ultra-Seal åt transportfirmaet Ancotrans

From: Carla van Santvoort - Ultra-Seal [mailto:carla.van.santvoort@ultra-seal.eu]  
Sent: 21. februar 2018 15:48 

To: Mogens Røigaard <mr@ancotrans.dk> 
Cc: Wendy Ultra-Seal <wendy.cabooter@ultra-seal.eu>; Flemming Steiness - DSV 
<Flemming.Steiness@DSV.COM> 

Subject: Outcome on Danish 'case' for MOT 
  
Hi Mogens,  

It´s with great pleasure that I can inform you that the Danish Minister of Transport today has decided to 
change the Danish guidelines for MOT (SYN) back to its old form. 

This means that the initial Danish guidelines do not mention any limited regulations on the use of tyre 
sealants.  
The best part is that it will be put into force with immediate effect! 

  
We will of course officially communicate this in the press but I wanted to pre-inform you about this great 
news. 

Please inform your staff and/or whom it might concern. We will inform the Danish tyre association ;) 
  

Best regards,  
  
Carla van Santvoort 

Business Development Manager 
Ultra-Seal 



Bilprovnings förordning
Reviderat version 16. marts 2018 – resultat av politisk inblandning

Preventive sealing ????

Permanent repair

Emergency sealing

Definitioner av:
Permanent reparation:
något förändrad - definitionen är fortfarande den 
samma

Förebyggande försägling
har tagits ut

Nödtätning - ändrad:
Flytande tätningsmedel - ändrad till tätningsspray
Förbudet avlägsnades



Q & A – Minister of Transport

Will the Minister state whether the Minister considers it 
appropriate that tires, which have breakage of the tire's load-
bearing- or air-tight layer, still can be used without being
permanently repaired and thereby returned to flawless condition?



Q & A –Transportminsteren – Infrastruktuministeren

I do not think it is safe, if the tire with an  
damaged in the loadbearing- or air-tight 
layer, can still be used without being 
permanently repaired and thereby 
brought back into flawless mode.

The Danish Road Safety Agency states that 
the general provisions requires tires to be 
undamaged and that a permanent repair 
must be performed by complying
the tire manufacturer's possible 
regulations and by following the STRO 
databooks general provisions in section 
A131.01.
This means that the owner of the vehicle 
is obliged, after the preventive sealant
have worked for the purpose, of ensuring 
that the tire is repaired permanently
as after any other puncture. 

It is not allowed to continue to use the tire
without being permanently repaired and 
returned to flawless condition.



Nästa steg 

Förslag skickat till Vägverket 3.10.2018

1. Nödtätning

Applicering av tätningsmedel i däck, sladdar och pluggar anses inte som en
permanent reparation och endast avsedd för körning till närmaste specialist.

Nödförsegling med sladdar och pluggar i däck för fordon över 3.500 kg är inte tillåtet.

2. Förebyggande försägling

Förebyggande tätningsmedel får inte användas som ersättning för permanent reparation av en skada.

Ett skadat däck måste inspekteras omedelbart för skador av närmaste specialist.

Fordon med tillåten hastighet av högst 40 km/t. är undantagna.



Tack för visat intresse

Dækbranchen Danmark

Dækimportørforeningen

RÅDET FOR STØRRE DÆKSIKKERHED


