
BEARBETA OCH HANTERING
VÄGLEDNING  WOODSAFE® PROTM  BRANDIMPREGNERAT TRÄ

PRODUKTFAKTA

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

WOODSAFE® PROTM brandimpregnerat trä är ett förädlat trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade 
brandegenskaper på materialets samtliga 6 sidor. Brandskyddet är djupgående och fixerat i träcell som påverkar inte känsla och 
struktur samt är okänsligt för naturliga rörelser. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typ-
godkännandebevis och CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem ISO 
9001, miljöledningssystem ISO 14001 samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402). 

Mer information hänvisas till www.woodsafe.com

Trä som impregnerats med 
Woodsafe PRO är inte 

klassificerad som miljö eller 
hälsofarlig enligt Reach 

förordningen (1907/2006)
gränsvärde för kemiskt innehåll.

HÅLLBARSKYDD CIRKULÄRHÄLSA

Woodsafe supportavdelning
Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat 
trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför 
Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på 
+46 10 206 72 30 eller support@woodsafe.com - Vi hjälper dig!

Hyvling
Impregnerat trämaterial kan i begränsad omfattning hyvlas för 
dimensionsjustering. Detta gäller främst träslag som björk, lönn, 
ask, radiata pine och träslag med liknande egenskaper. 
 
Håltagning 
Infästning för eluttag, strömbrytare och liknande kan utföras.

Fuktkvot 
Traditionella mätinstrument kan inte användas på grund av att 
brandskyddsmedlet påverkar ledningsförmågan i träprodukten. 
Torrviktsmetoden måste tillämpas. Observera att behandlat mate-
rial skickas till kund från tillverkningsstället med korrekt fuktkvot, 
men beroende på transport och lagringsförhållande på arbetsplats, 
fabrik så kan fuktkvoten förändras. 

Verktyg 
Woodsafe PRO ger inte ökat slitage på verktyg, däremot kan 
hyvelstål, sågklinga, håltagningsverktyg få beläggning orsakad av 
brandskyddsmedlets reaktion från verktygens värmeutveckling 
från rotation.

Ytvedsborstning
Kan utföras i begränsad omfattning och i relation till träslagets 
struktur och upptagningsförmåga. 

Personskydd 
Skyddsutrustning skall användas utifrån arbetsmiljöverkets rekom-
mendationer (av.se). Läs separat faktablad.

Woodsafe PRO impregnerat 
trämaterial kan återanvändas 
för andra passande ändamål, 
men inte som djurströmedel 

och biobränsle. EPD data finns 
tillgänglig på woodsafe.com

Förebyggande personskydd 
skall alltid användas vid 
arbete med trä, oavsett 

brandimpregnerat eller inte. 
Personskydd enligt www.av.se 
vägledning rekommenderas.

Ta del av Woodsafe 
hållbarhetsredovisning.

www.woodsafe.com
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0402-CPR-SC0243-09
Typgodkännandebevis:
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Copyright © 2023 Woodsafe Timber Protection AB.

Alla rättigheter förbehållna. Samtidigt som alla försök har gjorts för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten av informationen i detta dokument, friskriver sig Woodsafe Timber Protection AB 
ansvar för skrivfel. Detta dokument skall läsas tillsammans med övrig relevant information från www.woodsafe.com innan användning av produkten. Aktuell version finns alltid på www.woodsafe.com.
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