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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

Måla aldrig träpanel om vädret 
är ostadigt och kallt. Säkerställ 
att träpanel är torr och fri från 

föroreningar exempelvis smuts, 
restar av brandskyddsmedel.

BRUKSKLASSMÅLNING UNDERHÅLLFÖRARBETE

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:
Träpanelen skall vara fri från föroreningar såsom rester av 
brandskyddsmedel, lösa träfiber, grå fiber, smuts eller annan 
förorening innan målning/ytbehandling påbörjas. Vid industriell 
målning rekommenderas separat borstning innan och i samband 
med målning.

Måla i rätt temperatur:
Lägsta temperatur +10°C för vattenburna system, oljeburna 
system +15°C för att torkning skall ske tillfredställande även

om det går att måla i lägre temperatur. Vissa färgsystem t.ex. 
linoljefärg skall ha tillgång till god luftväxling för att torka. 

Tänk på att inte måla i: 
Direkt solljus, -solheta ytor, frusen eller frostig yta, blöt eller 
-daggblöt yta. Måla inte heller vid risk för regn, dagg, frost inom 
det närmaste dygnet efter målning.

Fuktkvot:
Vid målning, max 15% fuktkvot för exteriör användning. Var 
observant på att träpanel inte torkar från blöt till torr bara för att 
det är fint väder ett par dagar. Var noga att kontrollera fukt innan 
målning. Målning på fuktig träyta kan driva brandskyddsmedel 
genom färgskikt och bindemedel och därmed skapa visuell 
defekt.

Måla traditionellt i 3steg | det vill säga, grund, -mellan och 
färdigstrykning efter montage. Träpaneler skall alltid målas 
grund och mellanstrukna vid leverans och innan montage. I de 
undantagsfall enbart grundmålning utförts i fabrik skall panel 
målas skyndsamtefter montering, undvik att montera i dålig 
väderlek såsom lågtryck och regn.
                                                                             sid 2. 

Färgskiktet skall årligen visuellt 
inspekteras för skador och 

andra defekter. Vid behov skall 
nytt färgskikt appliceras efter 
defekt färgskikt avlägsnats.

Använd filmbildande färg 
utifrån rekommendation på 
separat faktablad. Applicera 

alltid 3st färgskikt med 
torkning mellan varje färgskikt.

Woodsafe PRO har 
typgodkända egenskaper 

enligt EN16755 EXT med krav 
på täckande målningssystem. 

Läs TG0263-08 för detaljer.

AVFALLSKOD TILLHÖRANDE DOKUMENT
 Träprodukt 170201Tillverkning enligt: ISO 9001:2015  | 5829
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Fler tillhörande och relaterade handlingar

Version: 
20230110-V1 (sid 1.2)
 
CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0243-09
Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08
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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! 

I de undantagsfall enbart grundmålning utförts i fabrik skall 
panel målas skyndsamt efter montering, undvik att montera i 
dålig väderlek såsom lågtryck och regn. Breda dimensioner t.ex. 
25x300mm, 21x170mm rekommenderas att grundmålas även 
på baksida för att minimera risken för kupning. Grundmålad 
träpanel skall förvaras torrt och skyddad mot föroreningar innan 
montage.

Vissa perioder: 
Under året är mer eller mindre lämpliga (olämpliga) att måla 
i exempelvis tidig vår där träpanelen varit frusen och därmed 
även vattnet. Det är därför viktigt att säkerställa rätt fuktnivå i 
träpanelen. Om träpanel monteras på senhösten skall träpanelen 
vara fullgod mellanstruken och i utsatta lägen färdig målad inför 
senhöst, -vintersäsong. Ändträ och övriga snittytor skall alltid 
oljas alternativt målas för att förhindra fuktupptagning.

Färgsystem: 
Använd enbart filmbildande färgsystem från kända tillverkare 
exempelvis Engvall & Claesson, Jotun, Sherwin Williams, Teknos, 
Tikkurila. Det är viktigt är att använda sig inom färgsystemet 
samt att grund och mellanlagret är av typ oljealkyd där mel-
lanstrykning har filmbildnande egenskaper mot fukt. Vattenbur-
na system enligt ovan fungerar väl om förberedelserna är korrekt 
utförda och kontrollerade. 
Målning enligt bruksklass, -läs typgodkännanebevis 0263-08.

Utsatta ytor såsom nära kust, sjö eller solblekta samt skadade 
ytor skall visuellt bedömas från fall till fall och skall vid behov 
underhållas med tätare intervall alternativt omgående ersättas 
med ny Woodsafe panel.

Ej rekommenderad färgsystem:
Diffusionsöppna färgsystem exempelvis slamfärg och liknande 
rekommenderas inte på grund av ökad risk för fuktupptagning 
i träpanel vilket kan leda till visuell defekt i färgskikt samt risk 
för urlakning av brandskyddsmedlet. Kiselbaserade system 
och järnvitrol har ger inte de egenskaper som marknadsförs på 
Woodsafe PRO vilket innebär att gråeffekt av uteblir.

Träslagets naturliga egenskaper:
Varje träslag har sina egna unika egenskaper där bland annat 
träpanelens ytstruktur ger olika förutsättningar för vidhäftning 
exempelvis sågad eller hyvlad yta. Träslag med hög densitet och-
innehåll av hartser med mera kan också påverka slutresultatet.

Beställaren och av beställare anlitad underentreprenör har 
ansvar för beslut och åtgärd för ytbehandlingen.

Viktigt att känna till:
Woodsafe känner inte till alla färgsystem som finns att tillgå på 
marknaden. Detta är viktigt att känna till då fasadfärgen har till 
uppgift att säkerställa skydd för träpanelen så som att förhindra 
fuktupptagning i träpanelen och dito relevanta följd skador som 
kan uppstå om fasadfärgen inte har de egenskap som krävs. 

Woodsafe PRO skall skyddas med filmbildande fasadfärg som 
skyddar träet och brandskyddet mot fuktupptagning. Det är 
således färgskiktet som skall ha skyddande egenskaper för att 
minimera risken för vidhäftningsproblem, flagning, urlakning, 
nyansfel med mera.

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

Vid reklamationsärenden skall alltid byggarens och underen-
treprenörens t.ex. målarens egenkontroll redovisas i relation till 
Woodsafes tillhörande handlingar.
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