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Brukerveiledning for utførelse av “BRENN MEG” Test
1. Forutsetninger
Ved utførelse av testen observeres tid til overtenning, varmeavgivelse,
røykproduksjon, brannutbredelse og brennende dråper / deler. Minste
tid til overtenning for klasse B-produkter er 20 minutter. Det er viktig
at testen blir utført under riktig forutsetning som nevnt i pkt. 1 og 2.
Denne testen kan ikke utføres i forbrenningsovn, vedovn eller peis.

2. Forberedelse av testen
BRENN MEG - testen skal utføres utendørs i omgivelser som anses å
være skikket for bruk av åpen flamme. Det er viktig at man benytter
relevant HMS utstyr når man tar i bruk verktøy som genererer åpen
flamme. Brannslukningsapparat skal medbringes til testfeltet.

3. Utførelse av testen
Besørg at det ikke er noe brennbart i nærheten som kan berøres av
flammeverktøyet som benyttes (gjenstander i umiddelbar nærhet).
Legg treprøven på et ubrennbart underlag (stein, betong mfl.) og
eksponer trevirket for åpen flamme.

4. Kassering
Når BRENN MEG - testen er utført skal treprøven kasseres på en sikker
og forsvarlig måte. Det anbefales at treprøven legges på ubrennbart
underlag og får tid til nedkjøling før den kasseres. Brannimpregnert
tre sorteres som vanlig trevirke.
Woodify AS påtar seg intet ansvar for eventuelle skader forårsaket som resultat av gjennomføring av “BRENN MEG”
- testen. Brukerveiledningen, lokal HMS- og brannvernsregler skal til enhver tid hensyntas under utførelse av denne
produktdemonstrasjonen.
“BRENN MEG” - testen baserer seg på “gjør-det-selv” prinsippet og ved gjennomføring skal ekstrem forsiktighet utøves. Åpen
flamme kan forårsake brann. Ved å gjennomføre “BRENN MEG” - testen tilkjennegir du at du har gjort deg kjent med innholdet i
denne brukerveiledningen og godtar alle vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen.

Se demovideo på woodify.no/brannimpregnering/demo-video
Lag video av testen, send den til oss å vinn fine premier! Video kan sendes til post@woodify.no.
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