
Collstrop Anti Fire
– godkendt brandimprægnering! 

 Anti Fire

så er du 

sikker!



Collstrop hAr erFAringen 
og kompetenCen
Collstrop startede med at lave brandimprægnering i 1947 og har også på dette felt opbygget en 
viden som er både unik og uden sidestykke.

Der har gennem årene været anvendt forskellige metoder og midler for at løse opgaverne, og de 
har også haft forskellige navne.



Collstrop hAr erFAringen 
og kompetenCen

træ
I det meste af Europa accepteres brandimprægneret 
træ, hvis det opfylder kravet til B-s1,d0. Det gælder 
ikke Danmark! Som sagt skal kravet til materialet 
også opfyldes. Kravet er, at materialet skal være  et 
Kl A-materiale. Dette krav kan kun opfyldes, hvis 
materialet er homogent (ens hele vejen igennem), 
som f.eks. gips, træbeton eller gennemimprægne-
ret træ/krydsfinèr. Dette kontrolleres ved, at det 
imprægnerede træ kløves og brandtestes fra den 
kløvede side, hvilket vil sige det inderste af træet.

D.v.s. at godkendt brandimprægneret 
træ skal opfylde 2 krav:

  Brandmodstand (DS/INSTA 412 el. B-s1,d0)
  Materialekrav (kl A-materiale)

Collstrop opfylder disse krav på fyr og krydsfinèr!

krydsFinèr
Krydsfiner er et stærkt og let byggemateriale, der 
får større og større udbredelse i det danske byggeri. 
Krydsfinèr letter arbejdet og åbner for muligheder, 
der var vanskelige at løse med traditionelle byg-
gematerialer, og passer fint i de danske ønsker om 
nytænkning, design og bæredygtighed.

Men krydsfinèr kan brænde!

Det gør Collstrop noget ved. Krydsfiner æn-
dres ved Collstrop Anti Fire imprægnering fra et  
kl. B-materiale til et kl A-materiale, og kan på den 
måde anvendes på steder i byggeriet, hvor det tid-
ligere var umuligt p.g.a. brandtekniske krav og der-
for var nødt til at anvende andre og traditionelle 
byggematerialer. Det er f.eks. undertage, flugtveje, 
større forsamlingshuse samt huse i flere etager.

miljø & bæredygtighed 
Træ og krydsfinèr er genoprettelige ressourcer og 
samtidig CO2 neutrale og bæredygtige byggema-
terialer. Dette ændrer Collstrop Anti Fire ikke på 
og da produktet ikke indeholder mærkningspligti-
ge kemikalier, kan det anvendes både inde og ude 
og stiller ikke særlige krav til bortskaffelsen.

Vedligeholdelse 
Alt træ, der anvendes udvendigt skal behandles. 
Dette gælder også Collstrop Anti Fire imprægneret 
træ.

Der kan forekomme rester af tørstoffer fra impræg-
neringsmidlet på overfladen. Disse fjernes før be-
handling ved afbørstning med stiv kost eller slib-
ning med sandpapir (aldrig ståluld eller børste).

Collstrop Anti Fire imprægneret træ er ikke beskyt-
tet mod hverken råd, svamp eller skimmel, og bør 
derfor behandles så hurtigt som muligt og gerne 
før opsætning. Dette giver samtidig mulighed for 
at behandle træet på alle 4 sider, hvilket giver be-
skyttelse på steder, som efterfølgende ikke kan be-
handles (bagsiden, fer og not o.s.v.).

Træet skal grundes med grundingsolie (alkyd) som 
f.eks. Collstrop Grunder. Herefter behandles træ-
et med 2x træbeskyttelse. Det kan vælges mellem 
vand eller oliebaseret og transparet eller dækken-
de. Transparent (f.eks. Collstrop Transparet) er en 
traditionel træbeskyttelse, der fremhæver træets 
årer og struktur. Det er let at påføre og stiller ikke 
de store krav til bunden. 

Dækkende træbeskyttelse (f.eks Collstrop dækken-
de olie eller vandbaseret) giver en mere dækkende 
og lukket overflade og skjuler træets årer og en del 
af strukturen.

Dækkende træbeskyttelse holder længere end 
transparet træbeskyttelse men er lidt vanskeligere 
at påføre og stiller større krav til bunden. Husk at 2 
tynde behandlinger er bedre en 1 tyk.

Produktoversigt se: www.collstropwoodcare.dk

rigtig og sikker brAndimprægnering hedder nu 
Collstrop Anti Fire
Collstrop Anti Fire indeholder ikke et eneste mærkningspligtigt kemikalie og kan derfor anvendes både 
indendørs og udendørs. Også reglerne har ændret sig gennem tiderne og kravene er anderledes i Dan-
mark både sammenlignet med Norden, men også det øvrige EU.

Danmark implementerer normalt de krav og regler, der indføres i EU. Dette gælder dog ikke, når det 
drejer sig om brandimprægnering af træ! Generelt kan man sige, at der i Norden og EU udelukkende 
stilles krav til brandmodstand. Det gør det danske Bygningsreglement også, men stiller yderligere krav til 
materialet.

Collstrop Anti Fire opfylder naturligvis disse krav!
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