
 

 
 

 

Datablad for Postsaver® 
Beskrivelse: 

Folierne består af en special udviklet og patenteret UV-stabil termoplast (krympeplast), og som er 

foret med bitumen (tjære produkt, for en indvendig tjæring/forsegling). 

Systemet nedsætter drastisk muligheden for at insekter, bakterier, svampe, mv., kan angribe det 

sikret område (+5 cm over jorden og 30 cm under jorden). Vedvarende fugt og ilt afskærmes fra 

området på dét stykke af emnet som systemet monteret på.  

Produkt modeller: 

Produktet leveres enten som: 

• Sammensvejst folie (SAV produkterne), der trækkes direkte på såvel runde, som firkantet 
emner som et rør*.  

• Åbne folier (MULTI-produkterne), der slås om emnet og hæftes*.  TRÆLAST Produkt. 

• En Universal-rulle med 5 meter folie der tilskæres og monteres efter behov (anvendes med 
fordel af anlægsgartnere mv.) 

*Se tabellen for hvilke størrelser der passer til hvilke typer emner. 

Montering: 

Postsaver® placeres på træstolpen således at når stolpen er nedsænket i jorden, så stikker foliet 5 

cm op over jorden og 30 cm ned i jorden. På produktet er der placeret en linje der indikerer 

”over/under jord”, og i øvrigt visualisere en korrekt og ukorrekt montering (monteringsvejledning).  

En alm. gasbrænder anvendes til at ”svejses” foliet på stolpen, der i opvarmningsprocessen, 

krymper/suger sig, rundt om stolpen, hvorved det både forsegler for fugt og ilt, samtidig med at 

emnet tjæres indvendigt. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

Dimensioner & Egenskaber: 

Højde 35 cm. 

Omkreds Varierer i forhold til emnet – se tabel. 

Vægt 550 g/kvm 

Print Mørkegrøn, inkl. lys monteringsvejledning 

Pakkestørrelser (Box) 40x40x37 cm 

Monteringsvejledning Gasbrænder. Print på folie medfølger 

Opbevaringstemperatur -10 / +40 celsius 

Monteringstemperatur                                      -20 / +50 celsius 
 
 

Postsaver® 

NT-varenummer EAN-nummer DB-nummer Passer til, runde 
(mm) 

Passer til, firkantet 
(mm) 

     

MULTI-1 5060685650612 2319136 Universal – alle Universal – alle 

SAV-3 5060685650018 2349951 Ø90 75x75 

SAV-4 5060685650025 2351112 Ø100  

SAV-45 5060685650032 2351113  90x90 

SAV-5 5060685650049 2351114 Ø125 100x100   125x75 

SAV-6 5060685650056 2351115 Ø140 125x100  150x75 

MULTI-5 5060685653989 2351116 Universal  
op til 125 mm 

Universal  
op til 100x100 mm 

MULTI-9 5060685653996 2351117 Universal  
op til 180 mm 

Universal  
op til til 150x150 mm 

MULTI-12 5060685654009 2351118 Universal  
op til 250 mm 

Universal  
op til 200x200 mm 

                                    

 

 

 
 

                

 


