
C260 Xteriør
Ce-certificeret, vejrbestandig brandimprægnering 

til alle former for udendørs træbeklædning



Markedet for brandhæmmende træ er til tider svært 
at gennemskue, specielt når det gælder tekniske 
specifikationer og dokumentation. For ingeniører 
og andre fagfolk med ansvar for blandt andet brand-
sikkerhed er det vigtigt at føle sig på helt sikker 
grund, når der skal træffes beslutninger om valg af 
brandhæmmende træ til byggeopgaver.

Netop fordi træ er et bæredygtigt materiale og derfor i 
stigende omfang bliver anvendt til eksempelvis 
beklædning af beboelsesejendomme, skoler m.v., er det 
helt afgørende, at alle krav til brandsikkerhed til enhver 
tid bliver overholdt, så vi undgår tab af menneskeliv og 
værdier.

Brandimprægneringen
skal blive inde i træet
Almindelig brandimprægnering egner sig slet ikke til 
udendørs anvendelse. Det brandimprægnerede træ skal 
nemlig effektivt kunne modstå de vekslende og til tider 
hårde klimapåvirkninger med regn, slud, sne samt UV-
lys. Derfor er det afgørende, at den anvendte brandim-

prægnering ikke udvaskes men forbliver inde i træet, 
så den brandhæmmende virkning på intet tidspunkt 
forringes. 

Polymerer gør  
brandimprægneringen vandfast
For at sikre at C260 Xteriør ikke bliver udvasket af regn 
og anden nedbør, er brandimprægneringsmidlet tilsat 
polymerer. Efter imprægneringen bliver træet udsat 
for en opvarmning, som får imprægneringsvæsken og 
polymererne til at danne en vandfast og uopløselig gel, 
der er permanent bundet til træets cellestruktur.

Udviklet specielt til 
skandinaviske vejrforhold
Södras C260 Xteriør brandimprægnering, som er 
udviklet specielt til udendørs brug, er CE-certificeret 
og overholder samtlige forskrifter til brandsikkerhed. 
C260 Xteriør er designet til at modstå det skandi-
naviske vejr, og omfattende tests dokumenterer brand-
imprægneringens vejrbestandige egenskaber. De gode 

produktegenskaber, CE-certificeringen og den doku-
menterede vejrbestandighed har gjort C260 Xteriør 
efterspurgt indenfor byggebranchen.

Træ med indbygget skumslukker
C260 Xteriør virker ved at udvikle C02, når brandim-
prægneringsmidlet udsættes for en varmekilde. Dette 
kvæler ilden og forhindrer brandsmitte. I princippet 
kan man tale om træ med ”indbygget skumslukker”.  
C260 Xteriør er et yderst effektivt og veldokumen-
teret brandhæmmende middel og indeholder derfor 
enkelte kemiske stoffer. I det færdigimprægnerede træ 
er koncentrationen af stofferne dog lav og under græn-
seværdierne og udgør derfor ingen sundhedsfare. 

Dokumenteret vejrbestandighed
C260 Xteriør er testet i henhold til standarden EN 
16755 og bevarer sine brandhæmmende egenskaber 
samt overholder alle krav til brandsikkerhed uanset 
vejrpåvirkning. C260 Xteriør er dokumenteret og op-
fylder de strenge krav fra RISE (Research Institute of 
Sweden) og er vejrtestet i særlige klimakamre, hvor det 
imprægnerede træ udsættes for nedbør, varme, tørring 
og UV-lys i en cyklus, der er væsentligt mere belastende 
end det nordiske klima.

Undgå råd og svampeangreb
I modsætning til mange af de brandimprægnerings-
midler, der findes på markedet, er C260 Xteriør ikke 
baseret på salte og suger derfor heller ikke fugt (non-
hygroskopisk). Det er netop imprægneringsmidlernes 
indhold af salte, som er årsag til, at der kan trænge fugt 
ind i træet. Dette vasker brandimprægneringen ud af 
træet og kan ligeledes forårsage råd og svampeangreb. 
Desuden kan imprægneringsmidler baseret på salte 
være årsag til, at der dannes grimme saltskjolder 
udvendigt på træet. 

Overfladebehandling ikke nødvendig
Det er ikke nødvendigt at overfladebehandle træ, som 
er brandimprægneret med C260 Xteriør, da brandim-
prægneringsmidlet er bundet til træets cellestruktur 
og derfor ikke kan udvaskes. Ønsker man at overflade-
behandle træet, bør man vælge Signati. Produktet er 
specielt udviklet til at påføre trykimprægneret træ og 
har derfor god vedhæftning. Signati kombinerer god 

penetration med en vejrbestandig, mineralforstærket 
overflade. Endvidere indeholder Signati ingen biocider 
og er bionedbrydeligt.

 CE-dokumenteret og
med ydeevneerklæring (DoP)
Södra C260 Xteriør-brandimprægneret træ er CE-
certificeret og overholder samtlige krav til brandsikker-
hed. CE-certificeringen bliver verificeret af en uvildig 
instans for at sikre, at samtlige kontrolpunkter er 
udført korrekt. C260 Xteriør er desuden ledsaget af en 
ydeevneerklæring (DoP). 

ChECklISTE
Når du vælger brandimprægneret træ til udendørs 
brug, er det vigtigt, at du sikrer dig, at følgende punk-
ter er opfyldt:

CE-certificeret og kontrolleret af uvildig instans

B-s1,d0/B-s2,d0 

Ydeevneerklæring (DoP)

Ikke saltbaseret brandimprægneringsmiddel

Testet for vejrbestandighed i henhold til EN16755

Brandimprægneringen
skal blive inde i træet
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en del 
af noget større

Södra Wood  leverer udsøgt 
kvalitetstræ til konstruktion, 
interiør og facadebeklædning. 
Vi er en del af den 80 år gamle 
svenske Södra-koncern, som er 
en stor og kapitalstærk trægi-
gant med over 20 milliarder 
SEk i omsætning, ejet af 51.000 
svenske skovejere. 
Vores daglige samarbejde med 
over 25 skandinaviske savværker giver os en uvurder-
lig indsigt i og forståelse af markedets prisniveau og 
tendenser.

en efterspurgt leverandør
Vores indgående kendskab til kvalitetstræ fra Skandi-
naviens store skove gør os til en efterspurgt leverandør 
af udsøgt træ til tømmerhandler og træforbrugende 
industrier. 

erfaring og indsigt
Vores salgsmedarbejdere er 
alle uddannet i træindustrien 
og har minimum 10 års erfar-
ing med træhandel. 
hyppige savværksbesøg giver 
dem fuldt indblik i de enkelte 
savværkers kapacitet, så de kan 
levere den bedste service og 
rådgivning til  kunderne. Dette 

er afgørende for effektiv styring af store byggesager.

optimal udnyttelse af træet
Med Södras ekspertise indenfor de fire kerneom-
råder – konstruktionstræ, interiør, specialvarer og 
bioenergi – hjælper vi vore kunder til optimal udnyt-
telse af de skandinaviske skoves enorme ressourcer på 
en miljørigtig og bæredygtig måde.  Skoven er vores  
fælles fremtid.
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