
ALLMÄNNA RÅD WOODSAFE® EXTERIOR WFXTM   

SKÖTSELANVISNING 

Woodsafe® Exterior WFXTM är en härdad vattenbeständig brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egen-
skaper 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.  

Långtidsbeständiga egenskaper | Woodsafe® Exterior WFXTM är certifierad av RISE enligt EN-16755  INT1, INT2, EXT 
utan krav på ytbehandling vid exteriör applikation. Brandskyddande egenskaper är stabila i fuktig miljö.

Underhåll | Exterior WFXTM brandskyddande egenskaper är underhållsfri vid korrekt underhåll. 

Skadad panel | skall bytas ut mot ny Exterior WFXTM impregnerad produkt.

Ytbehandling | rekommenderas inte annat än från farbrik med särkskilda godkända system.

Visuell kontroll | det åligger beställare att årligen visuellt bedöma slitage, skador, färgskikt för optimal livslängd. Ut-
satta lägen t.ex. solsida, nära kust m.m. kan påverka underhållsintervall av såväl behovet att byta panel till reparation 
av färgskikt. 

Färgförändring | vissa träslag t.ex. gran kan få aningen gulare, -mörkare nyans i samband med torkning av
produkten. Detta fenomen berör främst ljusa träslag, andra träslag t.ex. ek kan få utslag av garvsyra där svart, -blålila 
nyanser kan uppstå, dessa kan borstas eller slipas bort. Ovanstående egenskaper är ett resultat av impregneringen 
och kan således inte reklameras. Vid frågor kontakta Woodsafes support avdelning: support@woodsafe.se 

Kåda m.m. | vid torkningsprocess värms träet upp till temperatur som kan få kådlåpor att öppna sig samt kåda att fly-
ta. Kåda kan slipas bort men är inte reklamations grundande. Woodsafe rekommenderar kund att leverera hög kvalitet 
på trämaterial som skall impregneras för att minimera sådana risker som utslag av kåda m.m.

Byggavfall | får inte vidareförädlas till djurströ eller biobränsle. Läs separat instruktion.

Lagra och förvara | aktuell produkt skall förvaras väl täckt från regn, förorening, sol, upphöjd från mark >100mm 
samt på plantunderlag. Behåll spännband på virkespaketet. Löst liggande och oskyddad panel kan slå sig på grund av 
naturliga egenskaper såsom fuktupptagning.

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.

Issue:1-2020  Revised: 
WSTP 43-20-WFX SE
COPYRIGHT © 2020
/Publ

43

WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB | SWEDEN  
Växel: +46 10 206 72 30 |  E-post: Helpdesk@woodsafe.com  |  Hemsida: www.woodsafe.com

Besöksadress: Fågelbacken Tillbergaleden, SE 72595 Västerås  |  WGS 84 (lat, lon): N 59° 39.580’, E 16° 37.260’


