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DRIFT, -SKÖTSEL, -FÖRVARING.
Denna instruktion gäller som riktlinjer av 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. Mer information finns
att läsa på http://woodsafe.se/sv/.

Beständiga egenskaper.

Woodsafe® PROTM är certifierad av RISE enligt CEN/TS 15912 INT1, INT2, EXT med krav
på ytbehandling vid exteriör applikation.

Underhåll.

Woodsafe® PROTM brandskyddande egenskaper är underhållsfri vid korrekt underhåll.

Skadad panel.

Skadad panel skall bytas ut mot ny Woodsafe® PROTM impregnerad produkt.

Ytbehandling.

Läs separat målningsbeskrivning.

Visuell kontroll.

Det åligger beställare att årligen visuellt bedöma slitage, skador, färgskikt för optimal
livslängd. Utsatta lägen t.ex. solsida, nära kust m.m. kan påverka underhållsintervall av
såväl behovet att byta panel till reparation av färgskikt.

Färgskiftning.

Vissa träslag t.ex. gran kan få aningen gulare, -mörkare nyans i samband med torkning av
produkten. Detta fenomen berör främst ljusa träslag, andra träslag t.ex. ek kan få utslag av
garvsyra där svart, -blålila nyanser kan uppstå, dessa kan borstas eller slipas bort.
Ovanstående egenskaper är ett resultat av impregneringen och kan således inte
reklameras. Vid frågor kontakta Woodsafes support avdelning: support@woodsafe.se

Kåda.

Vid torkningsprocess värms träet upp till temperatur som kan få kådlåpor att öppna sig
samt kåda att flyta. Kåda kan slipas bort men är inte reklamations grundande. Woodsafe
rekommenderar kund att leverera hög kvalitet på trämaterial som skall impregneras för att
minimera sådana risker som utslag av kåda m.m.

Avfall.

Avfall får inte vidareförädlas till djurströ eller biobränsle. Läs separat instruktion.

Lagra och förvara.

Aktuell produkt skall förvaras väl täckt från regn, förorening, sol, upphöjd från mark
>100mm samt på plantunderlag. Behåll spännband på virkespaketet. Löst liggande och
oskyddad panel kan slå sig på grund av naturliga egenskaper såsom fuktupptagning.
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