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INSTRUKTION FÖR HANTERING OCH PERSONSKYDD
Denna anvisning gäller som riktlinjer av Woodsafe® PROTM impregnerat trä.
(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselanvisningar samt appendix och GRT villkor 2018)

Detta är Woodsafe.

Woodsafe Exterior PROTM är en brandimpregnering process som förädlar träets naturliga
egenskaper mot brand och brand av träets egna förmåga. Det är viktigt att känna till att
förädlad produkt skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt.

Restriktioner för hantering.

Inga. Rekommendation är sedvanliga rutiner för hantering av trä.

Restriktioner för avfallshantering.

Se faktablad: Avfallshantering.

Skyddsutrustning.

Branschspecifik skyddsutrustning t.ex. skyddsglasögon (vid risk för flisor, stänk damm),
skyddshandskar (vid långvarig direktkontakt, känslig hud, uttorkning), och andningsskydd
(vid risk för damm t.ex. vid slipning, kapning).

Förädling av restprodukt.

Vid slipning, putsning skall utsug användas samt sörj för god ventilation och luftväxling.
Använd skyddsglasögon, -handskar, -andningsmask.

Damm och lukt i luft.

Vissa träslag t.ex. cederträ, thermowood har naturligt egna egenskaper som kan orsaka
hud, ögon och andnings irritation. Använd andningsskydd och arbetshandskar i
förebyggande syfte. Känslig personal bör undvika arbeta med liknande träslags
egenskaper. Sörj alltid för god ventilation vid obehag och damm utveckling.

Damm i luft från Woodsafe
Exterior PRO.

Rekommendation att följa anvisning av skyddsutrustning precis som på samma sätt skall
tillämpas vid damm-bildning av vanligt obehandlat trä.

Olycka.

Om akut situation uppstår t.ex. förtäring, smuts i ögon, sårskada eller andnöd
rekommenderas att omgående kontakt med SOS 112. Ta med säkerhetsdatablad för
produkten. I samtliga fall av tillbud som är utanför normal kontroll, kontakta läkare. Ta med
säkerhetsdatablad.
•
•

ÖGA. Skölj varsamt med ljummet vatten från dricksglas, alternativt använd ögon
skölj.
FÖRTÄRING. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning.

Brandskyddsmedel på
träets yta.

I viss utsträckning kan förekomst av brandskyddsmedel (överskott) finnas kvar på ytan. Vid
sådana situationer skall alltid skyddshandskar användas. Överskottet är ser ut som klister
och är polymeriserat brandskyddsmedel.

Träets naturliga egenskap.

Vissa träslag har innehåll av ämnen t.ex. kåda, lignin, hartser m.m. som kan lösas upp och
bilda fläckar m.m. på ytan samt skapa lukt. Detta är ett fenomen som träets egna
egenskaper medför i samband med impregnering.

Relaterad dokumentation.

Besök hemsida för nedladdning av dokument: www.woodsafe.se

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,
Copyright 2018©, all rights reserved to Woodsafe Timber Protection AB.
Woodsafe Timber Protection AB. Box 1153. 72129 Västerås. Sweden. Phone: +46 (0) 102067230.
Woodsafe® PROTM and Woodsafe® WFXTM is registrated trademark by Woodsafe Timber
Protection AB. Woodsafe company registration VAT SE556630532101.
Hantering_Personskydd Woodsafe PRO 20180501.docx

Woodsafe® PROTM Brandimpregnering.
Detta faktablad omfattas av Woodsafe allmänna bestämmelser och relevant
appendix/ar för företagets certifiering enligt Europakommissionens
byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard
EN13986:2004+A1:2015, EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning
enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

HANTERING &
PERSONSKYDD

Reviderad: 2018-05-01. (V1-2018)
Sidan 2 av 2

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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