
FÖRVARA - ACKLIMATISERA 
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

Material skall alltid lagras 
väl upphöjd från underlag, 

(rekommenderat >300mm) 
med bibehållen skyddsplast 

och PET-band. 

FUKT I PAKETINOMHUS DIREKT SOLUTOMHUS

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! 

Fuktkvot (%) vid färdiganmälan för utleverans.

Interiör Exterior Plywood Modifierad

10-14% 15-18% 8-12% 5-8%

Ovanstående fuktkvot gäller upplastat från Woodsafes fabrik. 
Fuktkvot kan ändras vid förvaring i annat klimat och förhållande 
utanför Woodsafes kontroll.

Fuktkvots kontroll på Woodsafe PRO material med vanlig fukt- 
mätare är inte möjligt på grund av ledningsförmåga i brand-
skyddsmedlet. Woodsafe tillämpar torrviktsmetod EN13183-1/
AC:2004 som kvalitetskontroll.

Exteriör förvaring skall förvaras upphöjd (>300mm) från mark 
och fuktigt underlag. Antal underlägg skall minst uppgå till 4st 
per virkespaket. Underlägg skall vara av samma dimension. 
Förvara inte paketen lutande eller på kant. Skyddas mot smuts, 

föroreningar, starkt solljus, regn och vid trasig emballering skall 
denna repareras skyndsamt. Behåll spännband tills montering 
utförs.

Interiör förvaring skall ske i kontrollerad klimat/omgivning 
likvärdig för slutmontering. Träprodukten skall skyddas enligt 
liknande förutsättningar angivna för exteriör förvaring. Under-
lägg skall vara i samma dimension (rekommendation >70mm) 
och 1st per meter.

Acklimatisering skall alltid ske innan montering, särskilt viktigt 
vid interiör montering men även vid exteriört montage beroen-
de på panelprofil. Tumregel är att alltid acklimatisera interiöra 
produkter minst 14 dagar innan montering i aktuell miljö.

Felaktig/bristande acklimatisering orsakad av felaktig ack-
limatisering t.ex. kupning, krympning m.m. utgör inte rätt till 
reklamation eller ersättning.

Trä har naturliga rörelser och kommer alltid röra sig i mer eller 
mindre omfattning beroende på vart i landet och förhållanden 
som produkten monteras i. 

Monterad produkt är accepterad produkt och kvalitet.

Undvik att lagra interiöra 
produkter i direkt solljus på 

grund av UV ljus samt generellt 
undvika direkt solljus på grund 

av ökad risk för defekter.

Material skall alltid lagras 
väll upphöjd från underlag 
(>70mm) med bibehållen 
skyddsplast och PET-band. 

Undvik att fukt i paket som kan 
leda till vattenskada, tillväxt av 

mögel på grund av kombination 
av fukt, värme, sol. Om så sker, 
säkerställ att paketen ventileras 

och torkas ut.

AVFALLSKOD TILLHÖRANDE DOKUMENT
 Träprodukt 170201ISO 14001:2015  | 5829M
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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.


