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Brannlakkerte treprodukter brannhemmende grunning  og lakkert  

Protre AS,  

Engsetdalvegen 945, 
6260 Skodje 

Tlf: + 47 70 27 58 00 
Email: post.@protre.no 

www.protre.no 

Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1 / B-s1,d0   
NS-EN 13501-2 trelast K210 ≥15 
 
 
 
 

   

Samsvarssertifikat 1070 – CPR –719 

Andre klassifiseringer INT 2 / INT 1 iht. EN 16755 

MATERIALSPESIFIKASJON 
Produktbeskrivelse        Protre Brannbehandlet treprodukter med brannlakk og topplakk(grunning) og lakk 

(Teknosafe 2467 og Teknoclear Aqua 1331 lakk, ) 
Treslag:                            Alle 
Profil:                                Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler 
Dimensjon:                      Ihht standard trelastdimensjoner          
Kvalitet / sortering:        Kvalitet ihht produktgruppespesifikasjon 

LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE 

Protre Brannbehandlet treprodukter har egenskaper beregnet for anvendelse innendørs. Treproduktene er av høy kvalitet 
og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Treproduktene er normalt transportbeskyttet gjennom 
pakking med plast for å holde Treproduktene fri for smuss og støv. Treproduktene skal ikke lagres i direkte kontakt med 
vann eller eller i bakkekontakt. Uinnpakket brannlakkert Treprodukter skal ikke lagres i sollys.  
 

MONTERING 
Protre Brannbehandlet er beregnet for innendørs bruk. Produktet skal ikke  ha vedvarende kontakt med fuktighet. Det skal 
brukes rustfrie festemidler.  
 
Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som brennbart restavfall på godkjent avfallsmottak. 

ETTERBEHANDLING 
Protre Brannbehandlet treprodukter leveres ferdig overflatebehandlet fra produsent. Rengjøring foretas med lett fuktet 
klut/fille eller støvsuger. 
 
 

VEDLIKEHOLD 
I henhold til kapittel 4-2  i TEK  17 skal ansvarlig utførende/montør overlevere dette FDV-dokument til eier av bygget. Eier 
av bygget er forpliktet til årlig å foreta inspeksjon av overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske egenskaper. 
Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan søke råd hos Teknos-godkjent malerfirma i den 
forbindelse på www.teknos.no eller ta kontakt på tlf +47 31294900. 
De brannlakkerte Treproduktene kan ved behov støvsuges og vaskes lett. 
 
Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent. 
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