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Tekniskt datablad för

PROTEGA WOOD-S
PRODUKTBESKRIVELSE
PROTEGA WOOD-S är en täckande, vit, halogenfri, 
vattenburen brandskyddsfärg för vägg och tak.

EGENSKAPER
PROTEGA WOOD-S omvandlas till ett tjockt skum-
 skikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. 
Det fi nporiga skum skik tet dämpar på ett effektivt sätt 
vär me fl ö det till un der la get. 
I fuktiga miljöer (RF > 75%) eller då tvättbar yta 
öns kas, skall PROTEGA WOOD-S skyddas med 
godkänd topp lack.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus i system på träbaserade underlag med minst 
8mm tjocklek, B-s1,d0 samt underlag i Euroklasserna 
A1 eller A2-s1,d0 med en minsta tjocklek på 6mm, 
som har en densitet >338 kg/m3. 
PROTEGA WOOD-S är i bas ut fö ran de vit, helmatt 
men kan pigmenteras för att erhålla önskad 
pastellnyans. 

APPLICERING
Underlaget måste vara obehandlat och fritt från damm 
och fett. Vid feta träslag såsom teak bör provstrykning 
göras. Arbeten bör undvikas vid lägre om giv nings-
 tem pe ra tur än +10°C. Fuktigheten i underlaget får 
inte överstiga 15%. Applicering kan göras med roller, 
pen sel, luft eller luft lös (air less) spruta. 
Konsultera Protega eller återförsäljare för val av 
verktyg. Verktyg ren görs i vatten.

FÖRPACKNING
Plastspann innehållande 12,5 kg. 
12,5kg hinkarna palleteras med 44 hinkar per pall.

ÖVRIGA DATA
Viskositet: Viskös
Flampunkt: Icke brännbar
Spec. vikt: 1,3 
Torrhalt: 70%
Förtunning: Vatten
Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning.

Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av 
produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifi kat för andra provningar eller sys tem. Protega AB an sva rar inte för 
produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument 
används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se

TORKTID
Vid temperatur av min +23°C och en relativ 
luftfuk tig het av max 50% gäller följande riktvärden:
- Ca 4 tim för varje skikt.
-      Övermålningsbar med godkänd topplack efter 
       ca 12 tim.

SKYDDSÅTGÄRDER
Förebyggande åtgärder: Undvik inandning av 
sprut dim ma. Undvik långvarig hudkontakt.
Personlig skyddsutrustning: Vid sprutning an vänd 
and nings skydd, halv- eller hel mask med dammfi lter 
II b (St) mot sprutdimma.
Se vidare produktens säkerhetsdatablad.
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Godkänd för brandklass, Bs-1,d0 och A1 eller A2-s1,d0

Protega AB, Verkstadsgatan 6B, SE-231 66  Trelleborg
Tel. 0410 56780                 Fax 0410 56789
E-post info@protega.se     www.protega.se

SKALL SKYDDAS MOT FROST

230300

Ytskikt B-s1,d0, Protega Wood-S

Miljöbedömningar
Rekommenderad av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sundahus, registrerad i Basta, LBC Red 
List Free och i databas för byggprodukter som kan 
användas i svanenmärkta byggnader.
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Godkänd för brandklass, Bs-1,d0 och A1 eller A2-s1,d0
305400

Ytskikt B-s1,d0, Protega Wood-S med Topcoat

Emissionsnivå 28 dagar, μg/m²hTyp av Emission

EMISSONSDATA

 VOC without LCI

 VVOC

 VOC with LCI

 Carcinogenics

TVOC <10

<1

8

<2

4
<2

Emissionsmätning utförd enligt SS-EN ISO 16000-10:2006"Indoor air - Part 
10 i kombination med provtagningsmetod ISO 16000-3:2011.

 SVOC


