
BEARBETA OCH HANTERING
VÄGLEDNING  WOODSAFE® PROTM  BRANDIMPREGNERAT TRÄ

PRODUKTFAKTA

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

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.

HÅLLBARSORTERING 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!

Woodsafe behandlad träprodukt omfattas inte av tillståndsplikt, 
märkningsplikt eller andra restriktioner som färdig slutprodukt.För-
ädlingsprocessen av trä innebär dock att >0,3 viktprocent av något 
ämne (borföreningar) ingår i den senaste versionen av den så kall-
ade Kandidatlistan till REACH (EG 1907/2006) som publicerades av 
ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) den 24 Juni 2013.

Upplysningsplikt till nedströmsanvändare
Anledningen till denna information är att Woodsafe Timber 
Protection omfattas av upplysningsplikt enligt Reach där varor och 
produkten med större innehåll än 0,3viktprocent enligt förordningen 
1272/2008.

Hantering av byggavfall
Woodsafe PRO impregnerat trä är inte klassificerat som farligt 
gods eller NTR klassificerat trä. Sortering utförs som vanligt trä i 
kommunala återbruk eller återvinningsstation vid värmeverk.

Återbruk - användning
Woodsafe PRO kan återanvändas för annat ändamål där vanligt 
trä generellt används enligt D-s2,d0. Vid användning med krav på 
högre brandegenskap skall detta kontrolleras från sitt ursprungliga 
användningsområde.

Återbruk - vidareförädling
Woodsafe PRO skall inte vidareförädlas som djurströmedel eller 
biobränsle.

Återbruk - energiåtervinning
Woodsafe PRO skall enbart förbrännas i kommunala 
värmeanläggningar uppblandad med obehandlat trä.

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

och biobränsle. EPD finns 
tillgänglig på woodsafe.com

Woodsafe PRO sorteras som 
vanligt trä i avfallskod 170201.
Woodsafe PRO innehåller inte 
kopparämnen liknande NTR 

impregerat trä.

Ta del av Woodsafe 
hållbarhetsredovisning.

www.woodsafe.com

AVFALLSKOD TILLHÖRANDE DOKUMENT
Fler tillhörande och relaterade handlingar Träavfall 170201Tillverkning enligt: ISO 14001:2015  | 5829M

Woodsafe Timber Protection AB. Telefon | +46 (0) 10 206 72 30  | kundtjanst@woodsafe.com | www.woodsafe.com
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20230110-V1

CPR, CE-certifikat:
0402-CPR-SC0243-09
Typgodkännandebevis:
TG 0263-08
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Farligt avfall Nej

ADR / Farligt gods Nej

NTR A, AB Nej

Insamlingsmaterial Ja

Avsättningsmaterial Ja/Nej

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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