
FONTEFIRE WF-SERIEN  
Vi bryr oss om din säkerhet

Fontefire WF är en serie högpresterande brandskyddsfärger för 
träytor. Serien består av en vattenburen enkomponentsfärg för 
användning inom- och utomhus, samt en vattenburen klarlack 
för inomhusbruk. Principen för serien baseras på svällning och att 
bilda ett isolerande skumlager när den utsätts för värme.

Produkterna har testats i ett ackrediterat laboratorium och har 
fått den högsta brandskyddsklassen för trä: B-s1, d0.

Serien är snabbtorkande och lämplig för applicering med spruta 
och vakuum i industriella produktionslinjer.

Produkterna i Fontefire WF-serien är utvecklade för olika trä- 
underlag och  kan användas för träkonstruktioner i småhus och 
stugor, men även för offentliga byggnader och flervåningshus i 
trä. De svällande egenskaperna ger längre tid att rädda liv.

Fördelar för alla
• Ger räddningstjänsten längre tid på sig att komma till platsen
• Ger människor längre tid på sig att utrymma byggnaden
• Skyddar mot brand och minskar materiella förluster.

Fördelar för entreprenörer
• Möjliggör användning av trä i konstruktioner med krav på 

brandskydd.
• Lägre materialkostnader
• Officiella testresultat i enlighet med EN 13823:2010+A1:2014 

och EN ISO 11925-2:2010

• Brandskyddsklass: B-s1, d0, EN 13501-1:2007+A1:2009
• Enkel att påföra. Appliceras med spruta och vakuum.



Godkända system 

For exterior claddings 

Substrat Primer

Amount Topp-
färg

Amount Klassificeringsrapport               
EN 13501-1:2007+A1:2009 

Testmetoder

Gran Fontefire WF Framsida: 2 skikt x 175–180 g/m2 
(finsågat trä)
Baksida: 1 lager x 175–180 g/m2
(hyvlat trä)

Ultra Pro 90-100 g/m2 K22/A/2016 EN13823:2010+A1:2014                                                          
EN ISO 11925-2:2010 

Andra 
träytor

Fontefire WF 2 skikt x 190–195 g/m2  Ultra Pro 95-100 g/m2 K10/2016 EN13823:2010+A1:2014                                                          
EN ISO 11925-2:2010 
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FONTEFIRE WF-SERIEN 

For interior panels - Paint systems

Träytor Fontefire WF 2 skikt x 175-180 g/m2 Akvi Top 
DS 25

95-100 g/m2 K39/2017 EN13823:2010+A1:2014                                                          
EN ISO 11925-2:2010

Träytor Fontefire WF 2 skikt x 190-195 g/m2 – – K08/2016 EN13823:2010+A1:2014                                                          
EN ISO 11925-2:2010

For interior panels - Lacquer system

Träytor Fontefire WF 
Clear

2 skikt x 100 g/m2 - - K40/2017 EN13823:2010+A1:2014                                                          
EN ISO 11925-2:2010

Träet bör ha en fukthalt under 18 % vid användning utomhus och under 15 % vid användning inomhus.

FONTEFIRE WF
Svällande färg för inom- och utomhusbruk
En vattenburen, svällande enkomponentsfärg med bästa 
möjliga brandskyddande egenskaper för trä. Den innehåll-
er träskyddsmedel och kan  användas direkt på träytan och  
skyddar mot mögel, alger och andra mikrober. I praktiken 
innebär det färre skikt i färgsystemet, vilket i sin tur ger lägre 
produktionskostnader.

Egenskaper:
• Brandskyddsklass: B-s1, d0
• En produkt för träytor både inom- och utomhus
• Innehåller träskyddsmedel

FONTEFIRE WF CLEAR
Svällande lack för inomhusbruk
En vattenburen, svällande enkomponentslack med hög 
torrhalt och bästa möjliga brandskyddande egenskaper 
för trä. Denna genomskinliga vittonade klarlack har ett fan-
tastiskt utseende och förstärker det naturliga utseendet på 
mjuka träslag.

Egenskaper:
• Brandskyddsklass: B-s1, d0
• Torkar både i ugn och i rumstemperatur
• Förstärker det naturliga utseendet på mjuka träslag

Tikkurilas erfarna personal förser dig gärna med utförlig information om färger, hjälper dig beräkna filmtjocklekar och bistår även vid lacke-

rings- processer och inspektioner. Vänligen kontakta er återförsäljare eller vår personal på teknisk support på tel 08-775 63 21.


