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FAKTABLAD

NR.10

FAKTABLAD
(Detta faktablad avser Woodsafe standard, impregnerat med brandskyddsmedlet FirePRO)

HYGROSKOPISKA OCH BESTÄNDIGA EGENSKAPER MOT BRAND, YTLIG
PÅVERKAN OCH URLAKNING I INTERIÖR OCH EXTERIÖR MILJÖ.
BRANDSKYDDSMEDLETS SAMMANSÄTTNING
Woodsafe® träprodukter impregneras med brandskyddsmedlet FirePRO® från
Koppers Performance Chemicals Inc, USA.
Brandskyddsmedlet är upptagen på Wood Protection Association (WPA) godkänd
enligt HR (fuktresistent) brandhämmande-substans.

FirePRO® är inte
sammansatt av
hygroskopiska salter.

CEN/TS 15912 DRF: 4st kategorier
Notering:
CEN/TS 15912 DRF kommer
ersättas enligt EN16755
Woodsafe FRTW
(fireretardant treated wood)
är certifierad enligt
CEN/TS15912 DRF samtliga
(4) kategorier enligt
specifikation, beskriven i
kolumn.

Denna europeiska tekniska specifikation utgör underlag för bestående
egenskaper under visa förhållanden såsom normalt inomhusklimat, förhöjd
fuktighet i interiöra installationer samt installation i exteriör miljö med bestående
brandtekniska egenskaper. Tekniska specifikationen utgörs av fyra stycken
klasser:
DRF ST = Kortvarig användning, mindre än 1år.
•
DRF INT 12 = Permanent användning inomhus.
•
DRF INT 23 = Permanent användning inomhus och I väderskyddad miljö
•
samt högre omgivande fuktkvot än normal inomhusklimat.
DRF EXT4 = Permanent användning I exteriör miljö såsom träfasad med
•
beständiga brandtekniska egenskaper.
1.

Torr omgivning med motsvarande temperatur av 20°C och relativ
fuktighet I omgivande luft överstiger 65% under några veckor per år.

2.

Fuktigt tillstånd med motsvarande temperatur av 20°C och relativ
fuktighet I omgivande luft överstiger 85% under några veckor per år.

3.
4.

Ovanstående kriterier hänvisar till Eurokod EN1995-1-1.
Ytegenskap: Ovanstående krav specifikation ställer krav att ingen
påverkan på produktens yta får förekomma såsom mögel, urlakning.

Woodsafe helpdesk:
Välj enbart produkter vars
egenskaper är godkänd
enligt CEN/TS 15912.
Egenskaperna skall vara
certifierad enligt krav för
typgodkännande bevis,
utställt av ”Notified body”
t.ex. SP 0402.
”Enbart provad produkt är
att anse som icke
godkänd om inte
certifierade
dokumentation kan
påvisas t.ex.
typgodkännandebevis”.

KRAV KRITERIER FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT CEN/TS 15912:2012
1.
2.

3.

4.

Reaktion mot brand, initial egenskap B-s1,d0.
INT 1. Hygroskopisk förutsättning (70, +/-5) % RH och (25, +/-2) °C.
Provning förutsätter träytor utan ytbehandling. Fuktkvot får inte
överstiga <20%. Påverkan på träets yta t.ex. mögelpåväxt får inte
förekomma.
INT 2. Hygroskopisk förutsättning (90, +/-5) % RH och (27, +/-2) °C.
Provning förutsätter träytor utan ytbehandling. Fuktkvot får inte
överstiga <28%. Påverkan på träets yta t.ex. mögelpåväxt får inte
förekomma.
EXT. Hygroskopisk förutsättning (90, +/-5) % RH och (27, +/-2) °C.
Fuktkvot får inte överstiga <28%. Brandtekniska egenskaper skall
verifieras likvärdiga före och efter accelererad åldring. Påverkan på
träets yta t.ex. mögelpåväxt får inte förekomma.

WOODSAFES CERTIFERING
• Certifierade egenskaper enligt samtliga
kriterier DRF INT1, INT2, EXT.
• Ingen påverkan på träets yta t.ex. påväxt
av sporer, mögel eller liknande.
• Prestanda certifierad enligt
typgodkännandebevis ”TG 0263-08”
• TG certifikat utställt av SITAC 1002.
• Verifierande dokumentation för
certifiering enligt CEN/TS15912:2012: BRE
288285, 288286, SP3P07131-A1, B1, C.
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