
INFÄSTNING OCH AVVATTNING
VÄGLEDNING  WOODSAFE® PROTM  BRANDIMPREGNERAT TRÄ

PRODUKTFAKTA

KVALITET LEDNINGSSYSTEM

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

Woodsafe PRO ökar 
inte korrosion på 

infästningsmaterial eller 
avvattningsmaterial som 

dropplåt, hängränna. 

VÄRDEKEDJATRÄSLAG CIRKULÄRKORROSION

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 PRO är en komplex brandimpregnerad träprodukt där 
brandskyddsmedlets egenskaper lämpar sig väl för flertalet olika 
träslag och montering i relation till lämplighet att använda träsla-
get i exteriör och interiör miljö.

Skruv och spik kan användas enligt branschens rekommendationer 
och dito relevant material t.ex. galvad spik och exteriör belagda 
skruv och spik. 

Exteriör applikation innebär att infästningsmaterialet skall täck-
målas för att undvika korrodering orsakad av regn och material-
kontakt vilket kan ge svarta ränder orsakad från infästningsmateri-
alet.

Material som inte rekommenderas är aluminium, koppar, svartstål 
obehandlad och material med liknande egenskaper. Felaktigt val 
och användning av infästningsmaterial kan skapa mörka fält runt 

infästningen och mörka rinningar i träpanelen och på sikt även 
korrosion uppstå. 

Woodsafe PRO ökar minimalt eller ingen korrodering på infäst-
ningsmaterial. Läs Evaluation Report på www.woodsafe.com
Fästning med skruvar, spikar med mer ska vara i linje med träets 
yta.

På detta sätt kan ett fästelement med beteckningen A2 tillverkas av till 
exempel EN 1.4301 eller 1.4306 och ett fästelement av typ A5 kan vara 
tillverkat av EN 1.4571 eller kanske EN 1.4580.

Avvattning kräver inga särskilda anvisningar i relation till rekom-
menderad branschstandard.

Woodsafe PRO impregnerat 
trä kan återanvändas för andra 
passande ändamål, dock inte 

djurströmedel och förbränning. 
EPD daga finns tillgänglig på 

hemsida.

Olika träslag reagerar olika i 
direkt kontrakt med metaller. 
Detta kan innebära korrision 

eller missfärgning i direkt 
kontakt eller avvattning.

Woodsafe PRO tillverkas 
i en hållbar värdekedja 

som redovisas i 
hållbarhetsredovisning. 
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Fler tillhörande och relaterade handlingar
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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.


