
 

           
 

PRODUKTINSTRUKTION 

BT Brandskyddat Trä  

Standard brandimpregnering Fireguard 
- Interiör panel 

Moelven Wood Projekt 
Moelven Wood AB 

Box 8006 

650 08 Karlstad  

Tlf: 010-1225060 
projekt.woodab@moelven.se 

www.moelven.com/WoodProjekt 

 

INFORMATIONSSTRUKTUR 

Informationen i Byggvarudeklarationen (BVD) är överstyrande informationen i Produktinstruktionen. 

Informationen i Produktinstruktionen är överstyrande information på ev annan plats tex webbsidor. 

BYGGVARUDEKLARATION 
I övrigt hänvisas till aktuell Byggvarudeklaration (BVD). 

 

Brandteknisk klassifisering Brandklasser enligt aktuella dokument via moelven.se  

  

MATERIALSPECIFIKATION 
Produktbeskrivning           : Invändig panel        

Träslag                              : Gran / Furu 

Profil                                 : Antingen standardprofiler, eller specialproducerade profiler 

Dimension                        : Enligt beställning            

Kvalité / sortering             : Enligt beställning            

Yta                                    : Obehandlad fireguard-brandimpregnerad panel kan ha något grövre yta än 

                                                vanlig panel och rester från impregneringsmedlet kan förekomma 

LAGRING OCH HANTERING INNAN  MONTAGE 

Brandimpregnerat trä skall lagras i skyddande plast, under tak på torrt underlag och luftigt på 
byggarbetsplatsen / lagret 

Brandimpregnerat trä skall inte utsättas för fuktighet under lagringstiden.   

MONTERING 
Brandimpregnerat trä ska inte stå i direkt kontakt med jord, eller direkt kontakt med fuktighet. 

Panelen produceras torkad till ca 10% och kan därför normalt monteras utan acklimatisering i 

interiört klimat. I vissa fall kan det vara nödvändigt att borsta bort resterna från 

brandimpregneringsmedlet. Det bör användas rostfria eller galvaniserade inästningar av stål. Om 

montering i badhusmiljö med klorvatten bör infästning av HCR-kvalité användas.  
Avfall/restvaror levereras som restavfall på en godkänd avfallsmottagning.  

EFTERBEHANDLING 
Panelen kan levereras industriellt ytbehandlad och färdig för montage. Den levereras då som standard 

med lack Sherwin williams EM/93033-197. Vid specialkulörer kan Tecknos-lack Teknoclear aqua 

1331 användas. 

 

Obehandlad panel kan senare ytbehandlas med vattenburen lack från Teknos: Teknoclear Aqua 1331. 

Vid användning av andra vattenburna produkter tar inte Moelven något ansvar för resultatet.  
 

Impregneringsrester på paneler bör borstas eller slipas bort före efterbehandling. 

 

UNDERHÅLL 

Rengöring:                                      Dammsugning, damning eller torka med fuktig trasa 

Skador:                                          Skadade paneler ersätts  

Löpande underhåll:                        T.ex. rengöring och skadeutredning  
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