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Beskrivelse 
 
Type Vanntynnet dekkende grunning med brannbeskyttelse. Basert på akryl 

bindemidler. Inngår i brannbeskyttelsessystemet Teknos FR Facade. 
 
Bruksområder Benyttes både utendørs og innendørs og brukes for å oppnå ønsket 

brannklasse på trefasader. Produktet skal overmales med bestemet 
produkter og Teknos må kontaktes før produktet tas i bruk.  

 
Spesielle egenskaper Brannbeskyttelsesegenskaper er klassifisert: K110, K210, B-s1,d0. EXT. 
 Testet i henhold til: EN 13501-1 og EN 13501-2, NT Fire 054 (SP 105) 
 
Underlag/forarbeid Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt trevirke. 
 
Påføringsmetode Sprøyte eller pensel/rull 
 
Tynning/rengjøring Vann 
 
Tekniske spesifikasjoner Se eget produktdatablad 
 
 
 
Vedlikehold 
 
Etterbehandling Trefasader malt med Teknosafe 2407 må overmales med bestemte 

prodkter (kontakt Teknos). Eventuelle skader og slitasje på 
malingsfilmen må utbedres så raskt så mulig og før overmaling med 
beskyttende toppstrøk  

 
Renhold Vaskes på vanlig måte rent for forurensning og svertesopp med egnet 

husvask før overmaling med flere strøk toppstrøk. 
 
Vedlikeholdsintervall Kledning som er behandlet med Teknosafe brannhemmende grunning 

og toppstrøk, bestemmes overmalingsintervallet av toppstøket (se 
toppstrøkets FDV for detaljer). Men huseier har alltid ansvar for å 
sjekke kledningen jevnlig fordi kledningen blir påvirket og nedbrutt av 
ytre forhold. Klimatiske forhold kan gjøre at kledningen må overmales 
før de angitte årene er gått. 

 

FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) 

Teknosafe 2407 
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HMS (Helse, miljø og sikkerhet) 
 
Oppbevaring Se etikett. Oppbevaring skjer best ved temperaturer mellom +10oC og 

+25 oC og uansett skal malingen OPPBEVARES FROSTFRITT 
 
Ute/innemiljø Produktet kan benyttes både innendørs og utendørs 
 
Avfallshåndtering Våt/flytende maling er alltid spesialavfall og må alltid leveres til 

godkjente mottak.  
  
 Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9411 Avfallstype:  

Avfallstype: eks. malt trevirke 
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse 
Opprinnelse: Bygg og anlegg 
Kode for avfallsbehandling: 1142, 0400,0600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opplysningene i denne FDV er retningsgivende og basert på laboratorieforsøk og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten 
stemmer overens med våres kvalitetssystem. Dog påtar Teknos seg intet ansvar for selve påføringsarbeidet da det for en stor del avhenger forhold 
rundt håndtering og påføring som vi ikke har kontroll på. Teknos påtar seg intet ansvar for skader på grunn av måten produktet anvendes på. 
Produktet er kun beregnet til proffesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren skal ha tilstrekkelig kjenskap til riktig anvendelse av produktet med 
hensyn på de tekniske og sikkerhetsmessige aspekter. De nyeste utgavene av Teknsos’ produktblad, HMS blad og systembeskrivelser finnes på 
våres hjemmeside: www.teknos.no 
 
 
 
 

 Egen FDV finnes for brannbeskyttelsessystemet Teknos FR Facade hvor Teknosafe 2407 
inngår, kontakt Teknos. 
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