
INTERIÖR YTBEHANDLING
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

Flertalet färgsystem är provade 
i kombination med Woodsafe 

PRO brandimpregnering 
med euroklass B där rökklass 

presenteras i separat 
prestandadeklaration (DoP).  

BRANDFÄRGFÄRG, LACK CIRKULÄRBRAND

Woodsafe supportavdelning
Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat 
trä med 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! 

Förberedelse inför målning rekommenderas att träprodukt skall 
vara fri från föroreningar exempelvis rester av brandskyddsme-
del, lösa träfiber, grå fiber, smuts eller annan förorening innan 
ytbehandling påbörjas. Vid industriell målning rekommenderas 
separat borstning i samband med målning.

Acklimatisering är viktigt då träpanel behöver vara tempererad 
innan målning. Hänsyn till tidigare lagringsförhållande exempel-
vis utomhus, i kallförråd, fuktig omgivning  och liknande ovill-
korligen måste förvaras inomhus tills acklimatisering uppnåtts. 
Målning skall inte utföras på panel som överstiger 12 - 14% fukt. 

Måla i rätt temperatur i lägst temperatur +10°C grader för 
vattenburna system, oljeburna system +15°C så torkning kan ske 
tillfredställande, även om det går att måla i lägre temperatur. 
Vissa färgsystem exempelvis linoljefärg måste ha tillgång till god 
luftväxling för att oxidera och torka. 

Valet av färg och lacksystem skall vara av hög kvalitet. Prov-
strykning rekommenderas alltid för initial kontroll av resultat och 
vidhäftning. Flertalet olika färgsystem såsom lack, bets, täckande 
färg, olja är provad med Woodsafe PRO för olika träslag. 
Ytbehandling kan påverka rökutveckling och figravärde orskade 
av det bidrag ytbehandlingen tillför brandförloppet. När interiör 
brandklass exempelvis B-s1,d0 är kravet så måste färgsystemet 
vara provat för att säkerställa såväl brandklass som rökklass. 
Rådgör med Woodsafe supportavdelning innan utförande.

Entreprenör, -utförare har ansvar att säkerställa att färgens 
egenskaper lämpar sig för applicering på Woodsafe PRO som 
vidhäftning, genomslag, nyansskiftning.
Rådgör med Woodsafes kundtjänst vid tveksamheter.

 Garanti och reklamationsgrund i valet av färgsystem och dess
 effekt, -påverkan samt lämplighet att använda på Woodsafe
 impregnerat trä åligger alltid kund/utförare att säkerställa

Vid reklamationsärenden skall alltid byggarens och underentre-
 prenörens exempelvis målarens egenkontroll redovisas i relation
till Woodsafes tillhörande handlingar och kontrollplan

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

djurströmedel och förbränning. 
EPD finns tillgänglig på 

hemsida.

Tänk på att alltid provstryka 
träpanelen innan behandling 

av all panel utförs. Vissa 
färgsystem är inte lämpliga att 

använda på Woodsafe PRO.

Brandskyddsfärg, -lack skall 
inte användas på Woodsafe 
Pro impregnerat trämaterial. 

Sådan åtgärd riskerar att 
försämra produktens totala 
brandtekniska prestanda.
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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.


