
Vi utmanar det ordinära 
i vår ambition att vara en 
världsomspännande förebild 
i vår bransch, som producerar 
exceptionell plywood från 
hållbara plantager.

www.garnica.one

Innovation som 
utmanar lågorna 

Motståndskraft
Exceptionella 
brandhämmande 
egenskaper certifierade 
i de mest krävande 
testmetoderna 
inklusive Euroclass 
B-s1-d0.

Kvalitet
Innovativ behandling 
som gör hela skivan 
exceptionellt 
motståndskraftig 
mot brand, även 
efter slipning och 
bearbetning. 

Ansvarstagande
CARB Phase 2 & TSCA 
Title VI certifikat 
försäkrar efterlevnaden 
av de standardiserade 
kraven för 
formaldehydemissioner. 

Mångsidighet 
Dess olika utföranden, 
låga densitet, enkla 
maskinella bearbetning 
och dimensionella 
stabilitet innebär att den 
anpassar sig till ett brett 
spektra av applikationer.

Hållbarhet
Trä från 
snabbväxande 
europeiska 
PEFC- och FSC®-
certifierade 
plantager. 

Erfarenhet
Garnica har 75 
års erfarenhet av 
innovationer inom 
trävarubranschen. 



Konstruktion - Möbler  
Fireshield Building är den idealiska lösningen för möbler och 
konstruktionsprojekt i restauranger, aulor, skolor och andra publika 
byggnader. Utöver dess B-s1-d0-klassning, som krävs av Technical 
Building Code, och CE2+-certifikat, har denna produkt ett brett 
spektra av andra åtråvärda egenskaper som passar denna typ av 
projekt, såsom dess låga densitet, enkla maskinella bearbetning 
och dimensionella stabilitet. 

Marine
Firehield Marine är specifikt 
utvecklad för större 
fartygskontruktioner. Dess 
IMO-certifikat indikerar 
utmärkta egenskaper vid 
såväl passagerar- som 
godstransporter. Fireshield 
Marine är både av låg vikt, 
vilket resulterar i bättre 
bränsleekonomi, och hög 
kvalitet, vilket gör den hållbar 
i täckta konstruktioner. 
Dessa egenskaper gör 
skivan idealisk för marina 
konstruktioner och 
applikationer.

Train
Fireshield Train är den 
idealiska skivan att använda 
inom tågbyggnation. 
Den innehar NF certifikat 
F16-101, vilket krävs för 
järnvägstransporter av såväl 
gods som passagerare. 
Högkvalitativa inre och 
exteriöra fanér tillsammans 
med minutiös finish i 
detaljerna ger skivan 
exceptionella egenskaper vid 
film- eller laminatbeklädnad. 
Med låg vikt och dess enkla 
maskinella bearbetning 
passar denna plywood perfekt 
för tågmöbler och andra 
interiörprojekt. 

Applikationer

IMO / MED

Fördelar

Bidrar inte till 
flamspridning. 

Sänker karboniserings-
hastigheten avsevärt.

Låg expansion 
vid brand.

Låg rökbildning, låg 
opacitet och giftfri.

Motstår utfällningar 
eller emissioner av 
brinnande material.

Extremt låg 
värmeledning.

Rigoröst testat och certifierat, 
modifieras Fireshield plywoodskivor 
genom en innovativ behandling 
som gör hela skivan exceptionellt 
motståndskraftig mot brand, 
även efter slipning eller annan 
bearbetning. 

100% Brandklassad modifierad Plywood.

B-s1-d0

fireshield


