
NORDTREAT NT DECO

2020

FOR MILJØVENNLIG   
BRANNVERN AV TRE

12
 /

 2
0

20



nordtreat.com

GJENNOMSIKTIG BRANNSLUKNINGSMIDDEL FOR TRE

NT DECO er en perfekt løsning for holdbar og kostnadseffektiv brannsikring av tre, 
innvendig og utvendig. Det ikke-giftige produktet er tilgjengelig i et bredt spekter av 
delvis gjennomsiktige farger for sertifiserte industrielle applikasjoner og godt instruert 
behandling på stedet. Reaksjonen på brannytelse av deretter behandlede treprodukter 
oppfyller typisk Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1). 

NT DECO er et pH-nøytralt, vannbasert og lav-VOC brannhemmende middel 
designet for treverk. Produktet er grundig testet og sertifisert i ledende akkrediterte 
forskningsinstitutter som Eurofins, FCBA, Exova og MeKa. NT DECO er en ideell løsning 
for å forbedre reaksjon-til-brann-egenskapene til innvendige og utvendige kledninger, 
massive treelementer som CLT, LVL og limtre samt andre trekonstruksjonsprodukter.
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Reaksjon på brannklassifisering
 

Reaksjon på brannklassifisering (Euroclass) B-s1, d0 betyr at de behandlede treproduktene 
bidrar i brannen i svært begrenset grad, røykproduksjonen er svært begrenset og det 
oppstår ingen flammende dråper. De forskjellige klassene for byggematerialer er A1, A2, 
B, C, D, E og F. Røykproduksjon og dannelse av flammende dråper uttrykkes med de 
ekstra røykproduksjonsklassene s1, s2 og s3, og dannelse av flammende dråpeklasser 
d0, d1 og d2.

Holdbarhet for reaksjon på brannytelse
 

Behandling med NT DECO gir holdbar brannsikring for treprodukter. Holdbarheten til 
reaksjon på brannytelsen til NT DECO-behandlede paneler er klassifisert i henhold til 
standard EN 16755:2017, og oppfyller kravene i klassene EXT (Utvendige applikasjoner), 
INT2 (Fuktig interiør-applikasjoner) og INT1 (Tørt interiør-applikasjoner). 

Reaksjon på brannytelsen under normale forhold vedvarer 5–15 år ved utvendig bruk, 
avhengig av sluttbruk. Innvendig brannhemming forblir så lenge overflaten ikke er 
utsatt for mekaniske skader.

Brannegenskapene til NT DECO kan opprettholdes gjennom regelmessige 
vedlikeholdsbehandlinger gjennom hele livssyklusen til bygningen.

Innendørs luftkvalitet og bærekraft
 

NT DECO er en vannbasert løsning med lave utslippshastigheter. Produktet inneholder 
ikke formaldehyd, halogener, borsyre, bor, bromider, ammoniakk eller andre generelt 
skadelige stoffer. Dette er grunnen til at NT DECO er egnet for bruksområder der det 
kreves god inneluftkvalitet og bærekraft.

 • Indoor Air Comfort ®-sertifisert (Eurofins)
 • LEED v4 sertifisert (U.S. Green Building Council, Eurofins)
 • M1-utslippsklasse (Building Information Foundation RTS, Finland)
 • CDPH (California CDPH Standard Method, Eurofins)
 • A+ (Émissions dans l’air intérieur, Frankrike)
 • AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten, 

Tyskland)

UV- og værbestandighet
 

Behandling med NT DECO brannhemmende middel beskytter treverket mot effektene 
av sollys og forvitring.

 • Vær- og fuktbeskyttelse
 • UV-beskyttelse 
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Fargene som vises i dette dokumentet er digitalt fremstilt.  Digitalt produserte farger 
kan ikke erstatte virkelige fargeprøver fordi vår oppfatning av fargen påvirkes av 
finishen på materialet, glans, lysforhold osv. Sørg for at du velger den endelige fargen 
ved å bruke behandlede trepanelprøver tilgjengelig gratis fra Nordtreat.

NTD01 NTD02 NTD03 NTD04 NTD05 NTD06

NTD07 NTD08 NTD09 NTD10 NTD11 NTD12

NTD13 NTD14 NTD15 NTD16 NTD17 NTD18

NTD19 NTD20 NTD21 NTD22 NTD23 NTD24

NTD25 NTD26 NTD27 NTD28 NTD29 NTD30

NATURAL COLOURS

NTD31 NTD32 NTD33 NTD34

Fargevalg
 

NT DECO er tilgjengelig i et bredt spekter av delvis gjennomsiktige farger. De mest 
populære fargene vises nedenfor som en del av Nordic Hues 2020-fargekart. For mer 
informasjon om tilpassede farger, besøk www.nordtreat.com.

Nordic Hues 2020 farger

https://www.nordtreat.com/no/kontakt/bestill-en-prov
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Teknisk informasjon
 

NT DECO er en vannbasert pH-nøytral væske. De brannhemmende egenskapene er sikret 
av en formulering av radikale generatorer, komplekse kaliumderivater, flekkpigmenter 
og en rekke egenaktive stoffer, inkludert et nytt høytytende VOC-fritt bindemiddel. 

Se teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Bruksanvisning
 

NT DECO er egnet for både industriell applikasjon (Vacumat, Airmix-spray, Flowcoater 
etc.) og manuell påføring (med spray eller børste).

For Euroclass B-s1, d0-reaksjon på brannytelse, er typisk forbruk 350 g/m² . Den eksakte 
forbruks- og påføringsmetoden avhenger av treslag og produkttyper.

For ytterligere bruksanvisning, last ned tekniske datablad eller kontakt Nordtreats 
tekniske support. 

CE-merking
 

Treprodukter behandlet med NT DECO kan enten sertifiseres i henhold til CE-
merkingsprosedyrer, der en standard for dette eksisterer eller er i henhold til nasjonale, 
lovlige regler. Kontakt lokale sertifiseringsorganer eller myndigheter for lokale 
byggeforskrifter.

https://www.nordtreat.com/no/kontakt
https://www.nordtreat.com/no/kontakt
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prEN 16351:2018 – Tverrlaminert tømmer 

 

EN 14080:2013 – Limt laminert tømmer 
og limt solid tømmer 

 

EN 14915+A1 – Massive tre-paneler og 
kledning

 

EN 13986:2004+A1:2015 – Trebaserte 
paneler for bruk i konstruksjon 

Bruksområde
 

NT DECO er et patentert produkt som er testet av de ledende internasjonale 
forskningsorganene og kan klassifiseres i henhold til følgende produktstandarder:
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Nordtreat  
Teknisk støtte (man–fre. 08:00-17:00 UTC +2) 

+358 20 730 9330  
support@nordtreat.com  
www.nordtreat.com 

Emballasjealternativer
 

 • 1 000 liters IBC
 • 100–200 liters trommel
 • 5–25 liters dunk

Mer informasjon
 

Du finner komplett teknisk datablad, HMS datablad og ytterlig informasjon om økologisk 
brannsikring for trevirke på våre nettsider.

Kontakt teknisk støtte for å lære mer om produktet eller for å starte et  samarbeid for å 
sertifisere din industrielle brannhemmende behandling.

TEKNISK STØTTE
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