
Træ imprægneret med biocidholdigt produkt  
iht. EN 351-1 og NTR-dokument nr. 1 

for beskyttelse mod råd og svamp.
Kvalitetskontrolleret af <Kontrolordringens navn>

Til brug i jord og søvand
Kan anvendes til f.eks. stolper i carporte, hegn  

og bådebroer i søer, trappevanger, brodæk  
og underlag for træterrasser. 

Bør ikke anvendes i varig kontakt med salt havvand

Dimension  ............................................................................................
Imprægneringsdato/bats  ......................................................................
Beregnet fikseringsdato  .......................................................................
Imprægneringsanlæggets navn  ...........................................................

MNTR

ANTR

BNTR

ABNTR

GranNTR

Indhold og anvendelse
Imprægneringsmiddel
Træet er imprægneret med <middelnavn>, som indeholder følgende aktiv-
stoffer <navne på alle indholdsstoffer>.

Imprægneringsklasse
Træet opfylder indtrængningsklasse NP5 iht. EN 355-1 (= fuld indtræng-
ning i splintved).

Optagelse af imprægneringsmiddel
Træet indeholder mindst <tal> kg imprægneringsmiddel pr. m3.

Anvendelsesområde
Anvendelsesklasse 4 iht. EN 335-1, svarende til brug i jord og søvand,  
f. eks. stolper i jord, fortøjningspæle og badebroer i søer, brodæk, uden-
dørs trapper og altaner samt til reparation efter svampeangreb. 
Træet bør ikke anvendes i varig kontakt med salt havvand (saltkoncentra- 
tion > 0,6 %), da det har begrænset holdbarhed overfor pælekreps mv. 
Ved anvendelse i plantekasser kan der være risiko for rodsvidning. Træet 
må ikke anvendes i kontakt med drikkevand, levnedsmidler og foderstoffer, 
som strøelse eller i fiskedamme.

Bearbejdning
Kapning, hulboring og tilsvarende bearbejdning kan foretages, hvis træet 
efterbehandles med et træbeskyttelsesmiddel mod råd og svamp. Større 
bearbejdning, f.eks. høvling, forudsætter omimprægnering.

Arbejdsmiljø
Anvend vandtætte handsker ved længere tids håndtering af træet, og støv- 
maske ved savning af alt træ med rundsav og tilsvarende hurtiggående 
værktøj.

Affaldshåndtering
Trykimprægneret træ skal enten genbruges eller bortskaffes på kontrolle-
ret affaldsanlæg iht. kommunens anvisning.
Trykimprægneret træ må ikke brændes privat i brændeovn eller lignende.



Træ imprægneret med biocidholdigt produkt  
iht. EN 351-1 og NTR-dokument nr. 1 

for beskyttelse mod råd og svamp.
Kvalitetskontrolleret af <Kontrolordringens navn>

Til brug over jord
Kan anvendes til f.eks. beklædninger på facader, 

hegn, terrasser og udhæng.

Bør ikke anvendes i varig kontakt med jord og vand

Dimension  ............................................................................................
Imprægneringsdato/bats  ......................................................................
Beregnet fikseringsdato  .......................................................................
Imprægneringsanlæggets navn  ...........................................................

MNTR

ANTR

BNTR

ABNTR

GranNTR

Indhold og anvendelse
Imprægneringsmiddel
Træet er imprægneret med <middelnavn>, som indeholder følgende aktiv-
stoffer <navne på alle indholdsstoffer>.

Imprægneringsklasse
Træet opfylder indtrængningsklasse NP5 iht. EN 355-1 (= fuld indtræng-
ning i splintved).

Optagelse af imprægneringsmiddel
Træet indeholder mindst <tal> kg imprægneringsmiddel pr. m3.

Anvendelsesområde
Anvendelsesklasse 3 iht. EN 335-1, svarende til brug uden jordkontakt, 
f.eks. facadebeklædninger, stern og vindskeder, afstandslister, terrasse-
brædder og hegnsbeklædninger. 
Imprægneringsklassen forudsætter at træet ikke anvendes i varig kontakt 
med jord, sø- eller havvand. Ved anvendelse i plantekasser kan der være 
risiko for rodsvidning. Træet må ikke anvendes i kontakt med drikkevand, 
levnedsmidler og foderstoffer, som strøelse eller i fiskedamme.

Bearbejdning
Kapning, hulboring og tilsvarende bearbejdning kan foretages, hvis træet 
efterbehandles med et træbeskyttelsesmiddel mod råd og svamp. Større 
bearbejdning, f.eks. høvling, forudsætter en omimprægnering.

Arbejdsmiljø
Anvend vandtætte handsker ved længere tids håndtering af træet, og støv- 
maske ved savning af alt træ med rundsav og tilsvarende hurtiggående 
værktøj.

Affaldshåndtering
Trykimprægneret træ skal enten genbruges eller bortskaffes på kontrolle-
ret affaldsanlæg iht. kommunens anvisning.
Trykimprægneret træ må ikke brændes privat i brændeovn eller lignende.


