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FAKTABLAD

NR.1

ANVISNING FÖR EXTERIÖR MÅLNING

Denna anvisning gäller som riktlinjer för exteriör målning av FirePRO impregnerat trä.
(Detta produktfaktablad skall tillämpas i kombination med övriga relevanta produktfaktablad samt appendix)

Fakta om produkten:

Woodsafe brandimpregnerat trä har förädlade egenskaper mot brand genom vakuum,- tryckimpregnerings
process. Behandlat material har efter impregnering egna djupgående egenskaper mot brand på produktens
samtliga sidor. Produkten är beroende på lämplighet certifierad att använda utomhus enligt prestanda: Bs1,d0; K210/B-s1,d0; K110/B-s1,d0; SP-Fire 105 samt CEN/TS15912 DRF INT1, INT2, EXT.

Innan ytbehandling:

Produkten skall alltid vara fri från föroreningar såsom rester av brandskyddsmedel, lösa träfiber, grå fiber,
smuts med mera innan målning/ytbehandling. Vid industriell målning rekommenderas separat förborstning i
samband med målning (inte själva målningsborsten om sådan används).

Acklimatisera:

Oavsett massivt trä eller plywood skall produkten alltid vara acklimatiserad innan ytbehandling.

Temperatur:

Vi rekommenderar målning i lägst temperatur +10 grader.

Måla i rätt klimat:

Måla inte i direkt solljus, solheta ytor, inte på frusen yta, inte på frostig yta, inte på blöt eller daggblöt yta.
Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg.

Måla torrt material:

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot för exteriör användning.

Måla lager för lager:

Följ färgtillverkarens instruktioner, sörj alltid för fullgod torkning av varje lager.

Snittytor:

Ändträ och övriga snittytor skall alltid oljas och målas för att förhindra fuktupptagning.

Beprövade system:

Exteriör panel skall alltid målas med 3lager färgskikt. Grundmåla med oljealkydgrund för bästa resultat.
Beprövade system är bl.a. Engvall & Claesson, Jotun, Akzo Nobel. Kontakta support för mer information.

Underhåll:

Följ färgtillverkarens anvisning. Utsatta ytor såsom nära kust, sjö eller solblekta samt skadade ytor skall
visuellt bedömas och vid behov underhållas med tätare intervall alternativt omgående ersättas med ny
panel enligt Woodsafe system.

Använd inte följande system:

Slamfärg och liknande system rekommenderas inte. Fabrikat av lågbudget, låg torrhalt rekommenderas inte.
Kiselsystem för gråningseffekt samt järnvitrol ger inte gråningseffekt såsom de marknadsförs för vid
applicering på Woodsafe FirePRO impregnerat trä. Användande av sådana system är en avvikelse från
våra rekommendationer och ansvar ligger på utföraren av ytbehandlingen.

Olämpliga ytor att måla:

Woodsafe tar inte ansvar för målning på olämpliga träslag att måla som ek, lärk med flera. Woodsafe tar
heller inte ansvar för att måla hyvlade ytor som alltid har vidhäftningsproblem på grund av den hyvlade ytan.

Värt att veta:

Vi kan inte svara för alla färgsystem, men Woodsafe brandskyddande egenskap är djupgående och har så
effektiv verkningsgrad att skikt av färg i flertalet provningar visat sig inte påverka prestandan. Exempel på
färgsystem som inte påverkat B-s1,d0 är vattenburen klarlack, vattenburen täckfärg, olljeburen fasadfärg
samt oljesystem liknande cuprinol. .Val av färgsystem och dess effekt, -påverkan samt lämplighet att
använda på Woodsafe impregnerat trä åligger alltid kund/utförare att säkerställa.
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