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FSC 100% Bangkirai
Ovntørret 16% +/- 2%
Latinsk navn:

Shorea Laevis / Laevifolia

Botanisk familie:

Selangan Batu (Yellow Balau)

Oprindelse:

Indonesien

Anvendelse:

Udendørs terrassegulv, samt til trapper, broer osv. Det er en meget slidstærk træsort af
høj kvalitet.

Udseende:

Bangkirai har en flot gylden-brunlig farve. Årespil kan forekomme. Mindre ormehuller
kan forekomme i denne træsort, hvilket ikke er en defekt.

Egenskaber:

Det er en stabil og modstandsdygtig træsort, der passer godt til det Skandinaviske
klima. Ved større klimaforandringer kan spændinger forekomme, der gør at træet
arbejder mere end normalt. Det er olieholdigt fra naturens side, men mister dog noget i
tørringsprocessen.

Densitet:

970 kg /m3 ved 14-16% ellers 1200-1300 kg / m3 når den er friskskåret. Fra vådt til tørt,
i tørringsprocessen, krymper træet som følgende:
Krympning Tangentialt (bredden) – 9,5%

Krympning Radialt (længden) – 4,2%

Middelsvindet for terrassebrædder af hårdttræ efter installation er 0,25-0,35% for hver
1% træet tørrer (Kilde: Træbranchens oplysningsråd - TRÆ47). I meget tørre perioder
kan nogle brædder miste 7-10 mm på bredden, men når regn og fugt igen sætter ind,
vil brædderne udvide sig.
Profil:

21 x 145 mm i glat/rillet (vendbar profil). Længder er faldende.

Andre profiler:

Kan tilbydes ved forespørgsel

Fugtigindhold:

Ovntørret til ca. 16% +/- 2%

Vedligeholdelse:

Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og
stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger/overfladeridser/endetræsrevner.
Man kan med fordel oliere brædderne 4 sider inden lægning. Det anbefales at bruge en
almindelig klar træolie til hårdttræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød. Hvert
bræt er forskelligt og suger olien forskelligt, man skal derfor være opmærksom på at
eventuelt overskydende olie tørres bort efter max. 15-20 min.
For yderligere information, følg enten leverandørens anvisninger eller se venligst vores
hjemmeside www.wennerthwood.dk

Tilbehør:

Vi kan tilbyde propper i Bangkirai til at dække skruehullerne. Se venligst vores
hjemmeside for yderligere info.

Levering:

Fra lager i Århus eller på afskibning

Kontakt:

Wennerth Wood Trading på +45 44 94 00 45 eller på mail info@wennerthwood.dk

