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EXTERIÖR MONTERING AV PLYWOOD
Allmänna råd Woodsafe® PROTM

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselanvisningar samt appendix och GRT villkor 2019)

Woodsafe® PROTM

Woodsafe® PROTM är en brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egenskaper
mot brand och träets egna förmåga att bidra med brand. 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/.

Exteriör montering.

Montering av plywood i exteriör miljö oavsett väderskyddad, målad eller bakom
träbeklädnad kan ändra format i relation till omgivningens relativa luftfuktighet.

Format förändring.

Som riktvärde kan plywoodskivans format öka med 2-3mm p. m1 i alla riktningar per 10%
ökad fuktighet. Detta innebär att en plywoodskiva 2440x1220mm kan bli 5mm längre och
2,5mm bredare (2445x1223mm). Observera att detta mått inte är exakt och kan både vara
mer eller mindre.

Mått x 2.

Format förändringen gäller per skiva och skall således dubblas när skivor monteras mot
varann.

Montering.

Vid montering i exteriör miljö med risk för hög luftfuktighet rekommenderas >10mm
avstånd mellan varje skiva i förebyggande åtgärd för att inte skivorna skall svälla och skapa
buktningar i konstruktion.

Reklamation.

Naturliga egenskaper ligger inte som grund för reklamation. Woodsafe PRO är inte
hygroskopisk och således bidrar inte brandskyddsmedlet till format förändringar i fuktig
miljö.

Support & frågor.

Vid osäkerhet eller frågor kontakta Woodsafes support avdelning: support@woodsafe.se
Dokumentgenerator finner du här
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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. Den senaste utgåvan finns alltid på Woodsafes hemsida. Woodsafe
reserverar sig för skriv, -och tryckfel.

DISCLAIMER OF LIABILITY FOR RELIANCE ON INFORMATION PROVIDED BY WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.
The information contained herein is true and accurate to the best of our knowledge but is provided without warranty or guarantee. Since the conditions of use are beyond our control, Woodsafe Timber
Protection AB (“Woodsafe”) disclaims all liability and assumes no legal responsibility for damages resulting from use of or reliance upon the information contained herein. Reservation for text and printing
errors. This release may be older than the current release, please contact Woodsafe Timber Protection for verifying current edition.
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