
ALLMÄNNA RÅD FÖR WOODSAFE® WFXTM IMPREGNERAT TRÄ.   

BEARBETNING 

Woodsafe WFXTM 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. 

Hyvling | produkten kan i liten omfattning hyvlas såsom dimensionsjustering. Detta gäller främst träslag som björk, 
lönn, ask med flera. Rådgör alltid med Woodsafe support innan utförande.

Borning, perforering | träbaserad skiva av typ plywood kan perforeras enligt detaljer i certifikat. Kom ihåg att säker-
ställa bakomvarande substrats brandtekniska klass.
 
Håltagning | för elkontakter, brytare m.m. kan utföras.

Ytvedsborstning | kan utföras i begränsad omfattning och i relation till träslagets struktur och upptagningsförmåga. 
Rådgör med Woodsafe support innan utförande.

Limning | lim med vattenfasta 2-komponentegenskaper (typ MUF) skall alltid användas. Mer information om limtyper 
konsulteras med Woodsafes supportavdelning.

Pressning av skik | är möjligt att applicera tunna skikt på plywood. Pressning av fanerskikt, laminat m.m. skall alltid 
konsulteras med Woodsafes supportavdelning gällande brandklass, temperaturförhållanden etc.

Fuktkvot | kan inte mätas traditionellt. Torrviktsmetoden måste tillämpas. Observera att behandlat material skickas till 
kund från tillverkningsstället med korrekt fuktkvot, men beroende på transport och lagringsförhållande på arbetsplats, 
-fabrik så kan fuktkvoten förändras. 

Verktyg | woodsafe WFX brandskyddsmedlet ger inte ökat slitage på verktyg, däremot kan hyvelstål, sågklinga, hål-
tagningsverktyg få beläggning orsakad av brandskyddsmedlets reaktion från verktygens värmeutveckling.

Personskydd | läs separat faktablad.

Avfallshantering | läs separat faktablad.

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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