
PERSONSKYDD VID 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 med godkänd gräns 

nivå för emission (VOC).

SVHC listaSKYDD CIRKULÄRHÄLSA

Woodsafe supportavdelning
Vi vet att oro att hantera brandskyddat trä finns bland annat på 
grund av begrepp som ”gift”. Det är därför Woodsafe supportav-
delning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller 
support@woodsafe.com - Vi hjälper dig! 

Som skyddsutrustning rekommenderas branschspecifik skydds-
utrustning t.ex. skyddsglasögon (vid risk för flisor, stänk damm), 
skyddshandskar (vid långvarig direktkontakt, känslig hud, 
uttorkning), och andningsskydd (vid risk för damm empelvis vid 
slipning, kapning). Vid slipning, putsning skall utsug användas 
samt sörj för god ventilation och luftväxling. Använd skyddsglas-
ögon, -handskar, -andningsmask.

Damm och lukt förekommer helt naturligt från vissa träslag ex-
empelvis cederträ, thermowood, thermoask, värmebehandlat trä. 
Vissa modifieringar empelvis värmebehandling genererar väldigt 

fint damm som irriterar luftvägar och kan orsaka hud, ögon och 
irritation i luftvägar. Vid bearbetning av sådana modifierade 
produkter och träslag exempelvis cederträ skall alltid andnings-
mask användas. 
Känslig personal bör undvika arbeta med 
liknande träslags egenskaper. Sörj alltid för 
god ventilation vid obehag och damm utveckling.

Damm och luft från Woodsafe PRO omfattas av samma rekom-
mendation som ovan beskrivet. 
Brandskyddsmedel på träets yta kan i viss utsträckning före-
komma. Detta rekommenderas att slipas bort oavsett använd-
ningsområde. Sörj för god ventilation.
Träets naturliga egenskaper innebär att vissa  träslag med 
innehåll av ämnen t.ex. kåda, lignin, hartser med mera kan lösas 
upp och fläckar kan uppstå på ytan. Detta är ett fenomen som 
träets egna egenskaper medför i samband med impregnering 
och torkning.
Vid tillbud eller akut situation uppstår t.ex. förtäring, smuts 
i ögon, sårskada eller andnöd rekommenderas att omgående 
kontakt med SOS 112. Ta med säkerhetsdatablad för produkten. I 
samtliga fall av tillbud som är utanför normal kontroll, kontakta 
läkare. Ta med säkerhetsdatablad.

Woodsafe PRO impregnerat 
trä kan återanvändas för andra 
passande ändamål, dock inte 
djurströmedel. EPD data finns 

tillgänglig på hemsida.

Vid all bearbetning av trä skall 
personlig skyddsutrustning 
användas oavsett behandlat 

eller inte. Personskydd 
enligt arbetsmiljöverket 

rekommenderas.

Woodsafe PRO impregnerat 
trä bidrar inte till ökad risk för 
hälsa i relation till obehandlat 

trä. 

Säkerhetsdatablad
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Fler tillhörande och relaterade handlingar

Copyright © 2023 Woodsafe Timber Protection AB
CERTIFIERAD

ISO 9001
ISO 14001

Ledningssystem för kvalitet
och miljö

1002

CERTIFIERING
KONTROLL

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.


