
ANVISNING FÖR WOODSAFE® EXTERIOR WFXTM IMPREGNERAT TRÄ.   

BYGGAVFALL HANTERING 

Woodsafe Exterior WFX brandimpregnerat trä innebär att träet har impregnerats med brandhämmande substanser 
mot brand i syfte att förbättra träets naturliga brännbara egenskaper. Brandimpregneringen klassificeras inte som 
träskydd (typ NTR) och sorteras därmed som vanligt träavfall vid sortering eller återvinning.

Avfallskod | 170201.

Woodsafe miljöledningssystem | ISO 14001:2004 (Cert.nr 5829M)

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.
 
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.

Reach | 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 nedströmsanvän-
dare. Skicka mail till helpdesk@woodsafe.se. Kandidatlistan kommer regelbundet att uppdateras med nya ämnen. 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 t.ex. säkerhetsdatablad, Sunda hus, Byggvarubedömningen, A20 med flera finns att ladda ner 
från Woodsafes hemsida www.woodsafe.com

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. Copyright 2020©, all rights reserved to Woodsafe Timber Protection AB.
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