
WOODSAFE EXTERIOR WFX 

Avvattning | Rännor | Bleck

Woodsafe Exterior WFXTM | är en komplex brandimpregnerad träprodukt där brandskyddsmedlets unika vattenfasta egen-
skaper lämpar sig mycket bra för t.ex. ceder, värmebehandlad furu, -gran, poppel, frake, nobelwood, accoya, ek, lärk och 
där träprodukten avses monteras i exteriör applikation med obehandlad yta d.v.s naturlig karaktär för en naturlig åldring 
och lämpar sig väl till fasadbeklädnad, takbeklädnad, balkonger, konstruktionsmaterial m.m

pH egenskap | i träslag t.ex. ek och cederträ har naturliga egenskaper som kan skapa surt vatten (lågt pH) vid nederbörd, 
tillsammans med eventuellt överskott av Woodsafe® Exterior WFX på träpanelens yta som inte fixerats i cellstruktur kan 
detta leda till etsning, missfärgning och liknande på annat material i kontakt med detta vatten från t.ex. fasad. 

Materialval för avvattning | skall vara av rostfri kvalitét eller belagda med skikt som tål surt vatten och låga pHvärden, 
liknande för infästningsmaterial.

Övergång fasad mot sockel | liknande applikation skall alltid uppföras med god marginal för att inte surt vatten (lågt pH) 
skall rinna ner på sockel, betongelement eller annat underlag. Rekommendationen är minst 5cm överhäng mellan fasad 
och sockel, -annat material, samt dropp plåt som leder vattnet från fasadens nedersta del. Lösningar där betongsockeln 
går ut från fasadens avslut där vatten rinner på betongen rekommenderas inte på grund av missfärgning och risk för 
korrodering av betong. Värt att känna till är att vanlig nederbörd även kan vara surt vatten och missfärga betong oavsett 
om träpanel är brandskyddad eller inte. 

Material som inte rekommenderas | är bland annat galvaniserad plåt, svartplåt, aluminium, koppar, reinzink, zink och 
material med liknande egenskaper. 

Impregneringsprocessen | sker via vakuum tryckprocess och samtliga sidor av produkten impregneras. Allt trämaterial 
som impregneras oavsett träslag eller träskiva har en viss mängd brandskyddsmedel på ytan som inte fixerats i cell-
strukturen. Vid kraftigt regn, fasadtvätt och även i direkt solljus så kan överskottet släppa från yttersta fibrerna t.ex. via 
slagregn, då som surt vatten (lågt pH) och visualiseras som droppar på t.ex. fönsterbleck. Detta är normalt initialt efter 
montering och kan pågå bergränsad tid efter montage. Känsliga ytor skall då skyddas på lämpligt sätt t.ex. plast, klot-
tervax. Om missfärgning sker t.ex. på fönsterbleck så skall det tvättas bort skyndsamt med vatten och rengöringsmedel, 
kontakta kundtjänst för mer information.

Bilder | överst visar missfärgning orsakad av vanligt regn. (ej brandskydd), mittersta bild visar felaktigt val av dropplåt, nedersta bild visar plåt 
med korrekt belägning. Vid korrekt val av utförande och materialval så uppstår inga problem.

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. This release may be older than the current release, please contact Woodsafe Timber Protection for verifying current edition. Copyright © 2020. 
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