
SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ
Trygt og funktionelt, døgnet rundt, året rundt



  Globalt testet produkt som 
er blevet anvendt mere end 30 år 
worldwide under varierende klima-
forhold.

   Certificeret i henhold til 
dansk materialekrav som klasse 
1-beklædning, A-materiale 

   Brandbeskyttelse som bevarer 
træets struktur, nuance og karakter.

   Certificeret i henhold til 
EU  CPD direktiv 89/106 EEC med  
tilhørende regler og krav iht, 
produktstandard og norm.

   Brandbeskyttelse som 
modstår træets naturlige bevægelser 
med minimal eller ingen vedligehol-
delse.

   Brandimprægnering med 
vakum- og trykprocess giver perma-
nente materialeforbedrende egen-
skaber mod brand. 
(ikke at sammenligne med overfladebehandling med 
farve eller brandhæmmende midler)

   Brandimprægneringsmidlet 
er klassificeret som ej hygroskopisk 
formular. 
(brandimprægneringsmidlet tilhører ikke den  kategori 
med saltopløsninger som efterfølgende giver udvask-
ningsproblemer)

  

   



Forestil dig træ som
IKKE BRÆNDER

Træ er i generationer blevet anvendt i byggeri, både indendørs, 
udendørs, til konstruktion og beklædning m.m. Dagens høje krav til 
brandsikkerhed overstiger ofte træets naturlige brandegenskaber,  
hvilket kan begrænse kreative ideer, hvor træets andre egenskaber 
efterspørges.

Ved at anvende Södras brandimprægneret træ kan du som arkitekt, 
håndværker eller forhandler opfylde brandmyndigheders og sam-
fundes krav til brandsikkerhed i byggeri.

Standardprodukter som for eksempler rupløjet til tag findes 
færdigimprægneret på lager, øvrige produkter fremtages på 
forespørgsel gennem vores projektafdeling, som hjælper dig hele 
vejen gennem projektet.

Ved at anvande Södras brandimprægnerede træ og krydsfiner 
åbnes en ny verden afmuligheder, hvor du kan anvende træ i kon-
struktioner, hvor det tidligere ikke var muligt. Desuden bevarer du 
træets naturlige egenskaber, såsom struktur, nuance og karakter.

Velkommen til Södra Timber A/S





Alt handler om sikkerhed
Brandbeskyttelse handler om mere end 
bare en brandklasse. Ved at anvende Södras 
brandimprægnerede produkter får du tryghed 
og kvalitet som følge af over 600 varierende 
tests indenfor brand, røg, belastning, toxicitet, 
korrosion og holdbarhed. 
Markedets mest prøvede og godkendte 
brandimprægnerede trævarer.

Anvendelseområde
Södras brandimprægnerede træ kan anven-
des i konstruktioner, som stiller materialetek-
niske krav mod brand. For eksempel:
• Tagkonstruktioner
• Skærmtag
• Facadebeklædning
• Konstruktion
• Indendørs vægbeklædning
• Indendørs loftbeklædning

Sortiment
Södra/Woodsafe har markedets bredeste sor-
timent af certificerede trævarer med materia-
leegenskaber mod brand.

Udbudet af træprodukter er stort og mangfol-
digt, for eksempel:
• Fyr og Gran
• Eg
• Ask
• Birk
• Løn
• Ceder
• Sibirisk Lærk
• Thermowood
• Krydsfiner af gran, fyr og birk med uende-

ligt udbud af finérvariationer.

Samtlige forekommende profiler kan skaf-
fes. Også specialprofiler kan produceres på 
forespørgsel.

Certificering
Södra/Woodsafe brandimprægneret træ er 
fuldstændig certificeret i henhold til relevan-
te materialekrav i forbindelse med brand.
Vor brandtekniske certificeringer:
• B-s1,d0 (Overflade)
• K110/B-s1,d0 (beklædning)
• K210/B-s1,d0 (beklædning)
• SP-Fire 105 (facadekrav)
• NT-Fire 054 DRF EXT (holdbarhed)
• Broof T2 (tag)

Ovenstående certificeringer er: 
• CE certificeret
• Typegodkendte

Certificering i Danmark
I Danmark gælder altid europæiske klasser 
i kombination med danske nationale krav. 
Samtlige EU medlemslande kan sætte øgede 
materialekrav, hvilket også er tilfældet i Dan-
mark. Kravene er i henhold til DS1065, hvilket 
forenklet indebærer at brandbeskyttende 
egenskaber skal forekomme igennem hele 
materialet.

Södra/Woodsafe brandimprægnering giver 
materialeforbedrede egenskaber mod brand 
og er certificeret i henhold til de danske ma-
terialekrav. Disse er godkendt af ETA Danmark 
og giver en MK-godkendelse 1784.

Södra/Woodsafe er certificeret som:
• Klasse 1 beklædning
• Klass A materiale

MK-godkendelsen omfatter massivt træ af fyr 
samt krydsfiner af gran, fyr og birk.
 
Södra/Woodsafe er MK godkendt af:
• ETA Danmark
• Produktionskontrol udfra MK 
     godkendelse og samtlige 
     øvrige certificeringer af 
     SP TRÄTEK, Sverige       



DERES FORHANDLER

Woodsafe markedsføres 
udelukkende gennem

Södra Timber A/S
Frydenborgvej 27 K · DK 3400 Hillerød 

Telefon +45 48 48 82 00 
Telefax +45 48 48 82 64

 info.danmark@sodra.com
www.sodra.dk


