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INSTRUKTION FÖR AVFALLSHANTERING
Woodsafe® Exterior WFXTM impregnerat trä.

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselanvisningar samt appendix och GRT villkor 2018)

Detta är

Woodsafe WFX
®

TM

.

Woodsafe® WFXTM är en vattenfast 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.

Miljöledningssystem.

ISO 14001:2004 (Cert.nr 5829M)

Klassificering för
avfallshantering.

Woodsafe behandlat trämaterial är inte klassificerat som träskyddsbehandlat trä och
skall därmed sorteras som brännbart trä för förbränning i värmeverk.

Avfallskod.

170201.

Förädling av restprodukt.

Avfallsmaterial från bearbetning skall inte användas, -förädlas till strömedel oavsett
stallströ, husdjurströmedel eller allmän djurhållning. Avfallsmaterial från bearbetning
t.ex. kutterspån, spån, träflis skall inte användas som råvara för tillverkning av pellets,
briketter eller annat förbränningsmaterial.

REACH SVHC
(Substances of Very High
Concern) på
kandidatlistan.

Woodsafe behandlad träprodukt omfattas inte av tillståndsplikt, märkningsplikt eller
andra restriktioner såsom färdig slutprodukt, det vill säga, produkt som placeras på
marknaden av Woodsafe Timber Protection AB utan restriktioner. Förädlingsprocessen
av trä innebär dock att >0,01 viktprocent av något ämne (formaldehyd) ingår i den
senaste versionen av den så kallade Kandidatlistan till REACH (EG 1907/2006) som
publicerades av ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) den 24 Juni 2013.
• Woodsafe färdig produkt innehåller en komplex polymer som ger vattenfasta
egenskaper och utgör inte längre fri formaldehyd enligt tidigare beskrivning, därmed
omfattas inte färdig slutprodukt av märkningsplikt, restriktioner för användande eller
restriktioner för avfallshantering.
Som tillverkare är Woodsafe Timber Protection AB enligt REACH (Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) skyldig att föra information från tillverkare
nedåt i distributionskedjan till er som nedströmsanvändare. Skicka mail till
helpdesk@woodsafe.se eller ring till Thomas Bengtsson, REACH-samordnare för
Woodsafe Timber Protection AB, telefonnummer: 010-2067230. Kandidatlistan kommer
regelbundet att uppdateras med nya ämnen. Vi bevakar detta löpande. Vi kommer
givetvis att informera er om något av de nya ämnena som framöver läggs till
Kandidatlistan återfinns i någon produkt i vårt sortiment. Mer information om
Kandidatlistan finns på Kemikalieinspektionens hemsida och ECHA:s hemsida:
http://www.kemi.se/sv/Start/Reach-forordningen/
http://www.echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp

Övrig dokumentation.

Övrig dokumentation t.ex. säkerhetsdatablad, Sunda hus, Byggvarubedömningen, A20
med flera finns att ladda ner från Woodsafe hemsida www.woodsafe.se
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ANSVAR FÖR INFORMATION FRÅN WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB.
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 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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