Jatoba terrassebrædder
Hymenaea courbaril
Anvendelse:

Eksklusivt terrassegulv, udendørs trapper/konstruktioner, broer, skibstræ etc.

Botaniske familie:

Caesalpiniaceae

Oprindelse:

Brasilien

Træet:

Højder op til 30 meter og en stammediameter på 1,5 til 2 meter. Splintveddet er gråbrunt til pink og klart adskilt fra kerneveddet, der er orange
til mørk rødbrunt med et anstrøg af violet. Træsort med smukke mørke
åretegninger og mange nuancer.

Udseende:

Hvis træsorten ikke behandles vil den med tiden patinere med en grålig
farve. Ønskes den rødbrune farve/lød bedst muligt bevaret anbefales det
at vedligeholde træet med en oliebehandling.

Densitet:

955 kg/m3 ved 12 % fugt.

Egenskaber:

Med en densitet i middel på 955 kg/m3 betegnes træsorten som yderst slidstærk.

Format:

21 x 120 mm x faldende længder (mindst 1600 mm) med fasede kanter
- Ikke FSC® certificeret
21 x 145 mm x faldende længder (mindst 1600 mm) med fasede kanter
- forhandles både som FSC certificeret og ikke FSC certificeret.

Profil:

Glat/glat.

Andre profiler:

Specialprofiler og dimensioner kan ved større mængde tilbydes på afskibning.

Fugtindhold:

Ovntørret, fugtindhold ca. 14-18%.

Vedligeholdelse:

Efter behov anbefales det at give træet Trip Trap olie for at beskytte, vedligeholde og forskønne træet, så det bevarer sine naturlige egenskaber.

Tilbehør:

Vi kan tilbyde propper i Jatoba til at dække skruehullerne med. Der anvendes ca. 30 stk. pr. m2. Vi kan endvidere tilbyde strøer, stolper og skruer.

Levering:

Lager Danmark eller på afskibning.

Alternativer:

Cumaru, Ipé eller Teak.

Henvisning:

Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com
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Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar.
Dette produkt kan tilbydes som FSC® certificeret.
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