BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ
Skyddar dygnet runt, året om.

Inget annat byggmaterial kan jämföras med trä.
Genom traditioner har trä använts såväl i
konstruktioner och beklädnad både inomhus och
utomhus. Men trä är också ett brännbart material
som måste brandskyddas i applikationer där
brandkrav ställs t.ex. ytskikt och tändskydd i
samlingslokaler, utrymningsvägar, utomhusfasader i
flervåningshus.
Norrskog Wood Products AB i samarbete med
Woodsafe Timber Protection möjliggör för dig
som byggare, konstruktör, brandkonsult, arkitekt
att tillgodose brandtekniska krav med samtidigt
använda trä med bibehållna egenskaper.

BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ

Skyddar dygnet runt, året om.
Uppfyller gällande nationella och Europeiska
brandtekniska krav ställda på träpanel och träbaserad
skivmaterial. Brandskyddsimpregneringen sker
industriellt genom vakuum och tryckprocess och
tillgodoser EU:s konstruktionsdirektiv
CPD 89/106 EEG, BVL och nationella riktlinjer enligt
BBR.

EGENSKAPER SOM BEVARAS

TILLGÅNG

• Struktur

Massivträ finns att tillgå i de flesta
dimensioner och profiler, även
special tas fram på begäran.

• Nyans
• Karaktär
• Hållfastighet

• Furu, gran
• Ädelträ t.ex. ek, björk, lönn
BRANDTEKNISK SPECIFIKATION

ÖVRIGA EGENSKAPER
• Ej känslig för naturliga rörelser i
träet
• Bildar inget filmskikt på materialets
yta

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus och utomhus i
applikationer såsom:
• Konstruktion

• Kan användas utomhus utan
ytbehandling med Non-Com®

• Vägg och tak paneler

• Saltfri impregnering

• Akustikpaneler

• Dekorationer

• Ej hygroskopisk slutprodukt
• Ej miljö eller hälsoskadlig produkt

APPLIKATIONER
• Utrymningsvägar

BEARBETNING & EFTERBHANDLING

• Sport & idrottshall

• Kan bearbetas i viss omfattning

• Samlingslokaler, hörsalar

• Täckmålning

• Fasadbeklädnad

• Lasering, bets, lutning

• Dekoration

• Lackning

• Konstruktion

Tel: +46 (0)644-101 90 Fax: +46 (0)644-109 72
Epost: info@norrskog.se www.norrskogwoodproducts.se
DRICON ® and NON-COM® är registrerade varumärken av Arch Timber Protection Ltd
Woodsafe® Timber Protection AB i samarbete med Norrskog Wood Products AB

Tillverkningsprocessen är kontrollerad genom
tredjepart tillverkningskontroll, SP TRÄTEK.
• Typgodkännandebevis (TG0263/08)
Tändskyddande beklädnad med ytskikt
B-s1,d0 (K210/B-s1,d0)
SP-FIRE 105, NT-Fire 054 INT/EXT
• CE Certifierad
(SC 0243-09, SC 0268/09)
B-s1,d0 massivträ och plywood
• SP-Fire 105
Fasadkrav i Br.1 konstruktioner(P 902211)
• NT-Fire 054 INT/EXT
Beständighet interiört och exteriört

