INSTRUKTION

Woodsafe® PROTM Brandimpregnering.

ACKLIMATISERA
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LAGRA, FÖRVARA & ACKLIMATISERA
Anvisning för Woodsafe® PROTM impregnerat trä.

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselanvisningar samt appendix och GRT villkor 2017)

Woodsafe® PROTM

Woodsafe PROTM är en brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egenskaper mot
brand och brand av träets egen förmåga. Det är viktigt att känna till att förädlad produkt
skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt.

Fuktkvot (%) vid leverans.

Interiör panel 10-14%. Exteriör panel 15-18%. Plywood 8-12%. Fuktkvot kan ändras vid
förvaring i annat klimat och förhållande.

Fuktkvots kontroll.

Att mäta fuktkvot på Woodsafe brandskyddat trämaterial med vanlig fuktmätare är inte
möjligt på grund av ledningsförmåga i brandskyddsmedlet. Woodsafe tillämpar
torrviktsmetod EN13183-1/AC:2004.

Exteriör förvaring.

Produkt skall förvaras upphöjd (>100mm) från mark och fuktigt underlag. Antal underlägg
skall minst uppgå till 4st per virkespaket och minste 5st per plywoodpaket. Underlägg skall
vara av samma dimension. Förvara inte paketen lutande eller på kant.

Interiör förvaring.

Skall ske i kontrollerad klimat/omgivning likvärdig för slutmontering. Skyddas mot smuts,
föroreningar, solljus liknande som exteriör produkt. Behåll spännband tills montering utförs.

Acklimatisering.

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

Felaktig/bristande
acklimatisering.

Brister orsakad av felaktig acklimatisering t.ex. kupning, krympning m.m. utgör inte rätt till
reklamation eller ersättning.

Naturliga rörelser.

Oavsett acklimatisering kommer trämaterial (levande) att alltid röra sig, i mindre eller större
omfattning beroende på vart i landet produkten monteras. Detta är en naturlig egenskap
för alla träslag och träbaserade skivor t.ex. plywood.

Monterad produkt.

Monterad produkt är accepterad produkt och produktkvalitet.
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Uppgifterna i detta dokument är sanna och korrekta till vårt bästa, men utgör inte garanti, enbart anvisning.
När materialet skickas från fabrik är den internt kvalitetskontrollerad och godkänd för leverans. Vad som sker sedan är utom all kännedom och
kontroll för Woodsafe, därför avvisar Woodsafe ansvar för skador, defekt samt felaktigt användande och montering av produkten.
Den här utgåvan kan vara äldre än den nuvarande versionen, vänligen kontakta Woodsafe Timber Protection för att verifiera den aktuella utgåvan.
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