20 års rötskyddsgaranti

Färgkod: Vit
Användningsområde:
Virke i kontakt med

Mark och/eller vatten
Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument
nr 1 del 1 och 3 del 1. Impregneringen står under övervakande kontroll av
kontrollorgan som godkänts av NTR.

Tillverkare:

www.traskydd.com

Svenska Träskyddsföreningen
Box 22307, SE-104 22 STOCKHOLM

Träskyddsmedel
Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 WB (KemIs reg nr 5003) som
innehåller koppar (II) , hydrooxidkarbonat och koppar-HDO som verksamma ämnen.
Upptagning av träskyddsmedel
Virket innehåller minst 18 kg/m3 splintved.
Impregneringsklass
Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).
Användningsområde
Användningsklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs i kontakt med mark och sötvatten
samt för trä i konstruktioner ovan mark som kräver speciellt skydd.
Skyddsåtgärder
Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och
om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med
partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.
Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

Återförsäljare:

För alla konsumentköp (definierad enligt konsumentköplag och konsumenttjänstlag) erhålles 20 års
rötskyddsgaranti på NTR-märkt tryckimpregnerat virke av klass NTR A impregnerat med kopparhaltigt
medel.
Garantin innebär att medlemsföretaget i Svenska Träskyddsföreningen garanterar att virket ej skall ha
kunnat bli så angripet av röta att det är satt ur sin sakfunktion under 20 års användning i Sverige.
Garantin innebär att medlemsföretaget i Svenska Träskyddsföreningen lämnar nytt virke i utbyte för
det angripna till ett värde av maximalt 100 000 SEK.
Garantin gäller enbart om man följer monterings- och användningsinstruktioner för klass NTR A.
Garantin kan endast åberopas mot kvitto samt denna garantisedel från inköpsstället, som också
innehåller information enligt Biocidförordningen art 58.
Garantins fullständiga omfattning finns att läsa i Svenska Träskyddsföreningens dokumentation
“20 – ÅRS RÖTSKYDDSGARANTI Garantisedlar – Instruktioner – Kommentarer”, sammanställd av
Sten Folkesson från Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund.
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