
 

 
 

Datablad for Postsaver® XL folie | Polesaver® 
 

Beskrivelse: 

Systemet består af en special – kraftig - udviklet og patenteret UV-stabil termoplast (krympeplast), som er foret med 
bitumen (tjære produkt), for en indvendig tjæring (forsegling), af emnet som skal beskyttes. 

Systemet beskytter mod råd i træ, og mod korrosion (rust) på metalemner. 

Udviklingen er sket med specielt henblik på at beskytte mod råd på dét område af træet (mod korrosion 
v/metalemner), som er i forbindelse med jorden (læs: +5 cm over/70 cm under), og er specielt egnet til større emner 
som telefonpæle, og lign., som har behov for en kraftig beskyttelse. 

Systemet nedsætter drastisk muligheden for at insekter, bakterier, svampe, mv. samt termitter (i lande hvor disse 
findes), kan angribe det sikret område. Vedvarende fugt og ilt afskærmes ligeledes fra området på dét stykke af 
emnet som systemet monteret på. Der ydes garanti på 40 år. 

Produkt modeller: 

Produktet leveres som ét stykke folie, specifikt tilskåret til ét nærmere defineret emnes dimension (se tabel 
forneden). Postsaver® XL folie er klar til direkte brug på såvel runde som firkantet emner. 

Montering: 

Hvert folie er monteret med en selvklæbende side, der gør det nemt at samle folien om emnet inden svejsningen. 

Postsaver® XL folie placeres på emnet, således at når emnet er nedsænket i jorden, så stikker Postsaver® XL folie ca. 
15 cm op over jorden og 55 cm ned i jorden. På produktet er der printet en visualisering af en korrekt og ukorrekt 
montering (monteringsvejledning). 

Med en gasbrænder varmes emnet op, hvorved Postsaver® XL folie krymper rundt om emnet, og herved både 
forsegler emnet for fugt og ilt, samtidig med at emnet tjæres indvendigt. 



 

 
 

Datablad for Postsaver® XL folie | Polesaver® 

                                      

Dimensioner & Egenskaber: 

Postsaver® XL folie højde 70 cm. 

Omkreds Varierer i forhold til emnet – se tabel. 
Vægt 700 g/kvm 
Print Lysegrå, inkl. sort monteringsvejledning 
Pakkestørrelser (Box) 80x60x14 cm 
Monteringsvejledning Print på Box, og produkt 
Opbevaringstemperatur -10 / +40 celsius 

Monteringstemperatur  -20 / +70 celsius 
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Postsaver® XL folie. Varenumre, størrelser & pakke specifikationer: 

NT varenummer Passer til, runde (mm) Passer til, firkantet (mm) Pakkevægt (kg) Antal stk. i pakke 
     

FOU15 <Ø150 <100x100 13,3 50 
FOU20 <Ø200 <150x150 17,8 50 
FOU25 <Ø250 <200x200 21,6 50 

FOU30 <Ø300 
Passer ikke til 

standardstørrelsen 
25,6 50 

FOU35 <Ø350 <250x250 23,2 40 
FOU40 <Ø400 <300x300 16,7 25 
FOU45 <Ø450 <350x350 18,7 25 
FOU50 <Ø500 <400x400 20,7 25 

FOU55 <Ø550 
Passer ikke til 

standardstørrelsen 
22,6 25 

FOU60 <Ø600 <450x450 24,6 25 
 

                                                         


