
Technische Informatie

 

Doel 

Houten palen rotten altijd op het vlak lucht – grond, terwijl de rest van de houten paal nog in perfecte staat 

is. Postsaver paalbeschermer vermijdt dit probleem en verdubbelt de levensduur van de houten paal 

Postsaver lost het probleem op 

Postsaver is gemaakt uit een zware buitenlaag in polyethyleen met een smeltbare bitumen afdichting 

binnenin. De Postsaver is 35 cm lang. De huls wordt op de paal gekrompen met een gasbrander. Door de 

hitte smelt het bitumen en krimpt de thermoplastische huls rond de paal (het vochtgehalte maakt niet uit). 

Resultaat: een sterke dubbele bescherming die de paal beschermt tegen vocht en dus rotting.  

Bescherming en werking 

Het gebruik van Postsaver verdubbelt de verwachte levensduur van de paal. Dit geldt alleen indien de paal 

gewolmaniseerd is. Postsaver beschermt de paal tegen hoge vochtopname en zorgt ervoor dat de 

houtverduurzamingsmiddelen in de paal blijven en niet kunnen uitlogen. Hierdoor is de kans op houtrot 

minimaal. 

 

 

 

 



Gebruiksaanwijzing 
Bij het plaatsen van de Postsavers dient rekening gehouden 

te worden met de volgende plaatsingsinstructies:  

 De paal waar de Postsaver geplaatst wordt dient 

oppervlak droog te zijn. 

 De Postsaver dient rond de paal geplaatst te worden 

d.m.v. de aangepaste branders, die te verkrijgen zijn 

bij de officiële distributeurs. 

 De Postsaver dient binnen de 20 seconden rond de 

paal gebrand te worden met de correcte brander. 

 De Postsaver mag niet geplaatst worden in winderige 

omstandigheden of op plaatsen waar ontvlambare 

producten aanwezig zijn. 

 Houdt steeds een brandblusser in de buurt. 

 Draag warmtebeschermende handschoenen bij het plaatsen van de Postsavers. 

 De branders werken op propaan gas. 

Aanbevelingen branders 

 Wij adviseren de professionele Siefert brander te gebruiken. Hiervoor zijn geen lucifers nodig 

(electronische ontsteking van de vlam). Dit bespaard gas en is veiliger in gebruik. 

 Houd de brander voor een optimaal resultaat op 30 tot 40 cm van de Postsaver. 

Plaatsingsinstructies 

 Plaats de Postsaver over de paal op de juiste plaats. Gebruik de Postsaver niet op vochtige of heel 

koude palen. Als de paal te koud of vochtig is kunt u deze warmen of drogen met de brander. 

 Brand de Postsaver op de paal door de brander op en neer te bewegen op een afstand van 30 à 40 

cm van de paal verwijderd, dit terwijl u de paal langzaam draait. Doe dit gedurende ca. 10 seconden 

tot de huls rond de paal gekrompen is. Bij vierkante of rechthoehige palen adviseren wij om de 

Postsaver met een natte verfroller op de paal aan te drukken terwijl de Postsaver nog warm is. Als u 

dit niet doet, geeft de Postsaver geen optimale bescherming. 

 Laat alles 5 minuten afkoelen. De paal is nu klaar voor plaatsing.

 

 

 

 

 

 



 

Postsavers 

Q002 Postsaver voor ronde paal van maximum 8 cm diameter 

Q003 Postsaver voor ronde paal van maximum 9 cm diameter 

Q004 Postsaver voor ronde paal van maximum 10 cm diameter of vierkante paal van maximum 7,5 x 7,5 cm 

Q005 Postsaver voor ronde paal van maximum 12,5 cm diameter of vierkante paal van maximum 10 x 10 cm 

Q006 Postsaver voor ronde paal van maximum 14 cm diameter of vierkante paal van maximum 12,5 x 10 cm. 

Q007 Postsaver voor ronde paal van maximum 15 cm diameter of vierkante paal van maximum 12,5 x 12,5 cm. 

Q009 Postsaver voor ornde paal van maximum 18 cm diameter of vierkante paal van maximum 15 x 15 cm. 

  

  

  

  

  

Aanvullende producten

Plaatsingsmateriaal 

     

Q014 Professionele brander - verpakt met 4 mtr slang en reduceer - handgreep - brander - 

hoog vermogen, aangedreven met propaangas - krimptijd ca. 6-10 seconden - 

automatische ontsteking - geen lucifers nodig 

 

Q015 Steun op rollen : deze dient om de palen te steunen wanneer de paalbeschermer 

aangebracht wordt met een brander. 

Verstelbaar in hoogte – zwaar en stabiel – bespaart tijd en rugpijn –aanbevolen voor 

middelgrote hoeveelheden 
   

   

   

 


