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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Varmebehandlet furu er et heltreprodukt som er naturlig behandlet med tilført varme 
og damp for ekstra motstandsdyktighet i utsatt klima for utendørs forhold. 

Behandlingen som tilføres treet gir et vakkert, slitesterk og formstabilt produkt som i 
utgangspunktet ikke behøver vedlikehold. Det vil da få en naturlig gråfarge etter 

hvert.  

 

Dette produktet er i tillegg brannimpregnert med vannbasert Woodsafe WFX 
brannimpregnering – Fire X. for reaksjon mht brannpåvirkning se produktets 
ytelseserklæring (prestandedeklaration) 

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av varmebehandlet furu 
med brannimpregnering Fire X fra Woodsafe 

 

 

NOBB Modulnr:  

Dimensjon: Ulike dimensjoner 

Farge:  

Overflatebehandling: Varmebehandlet og brannimpregnert 

Øvrige opplysninger:  

  

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Ved rengjøring så anbefaler vi at du rådfører deg med rengjøringsfirma mht egnet rengjøringsmiddel. I y\utgangspunktet er det 
tilstrekkelig med rengjøring med lunkent vann.  

Ettersyn/kontroll 

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Produktet skal ikke etterbehandles. 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges. 

 

Garanti og vilkår 

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti 

Fuktbestandighet 

Er ømfintlig overfor fukt 

Renholdsvennlighet 

God 

Øvrige opplysninger 

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 
1142/0400/0600/____(fire siste siffere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet. 

Produktet er ikke klassifisert som impregnert tre og skal derfor sorteres som brennbart avfall på lik linje med ubehandlet tre. 

 

VIKTIG: Produktet har brannbeskyttende egenskapr og det er derfor vikig at følgende hensyntas for å fortsatt opprettholde 
brannklassifiseringen: 

Produktet må ikke høvles. 

Hulltagning for kontakter etc kan utfløres 

Produktet skal oppbevares adskilt fra jord 

Produktet skal innfestes med rustfrie festemidler 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Pro Tre AS 

Postadresse  

Postnr. og poststed 6260  ENGSETDAL 

Telefon  

E-post post@protre.no 

Internett www.protre.no 

 


