Kvalitetsbeskrivelse & Datablad
Douglas Natur

Om Douglas
PA Douglas kævlerne kommer fra Europa (Pseudotsuga Menziesii). Efterspørgslen på douglas er
stigen-de i Danmark pga. kerneveddets naturlige holdbarhed. Store dimensioner kan bl.a. bruges
til eksklusive gulve, terrassebrædder, skibsmaster og lign. I Danmark opnår douglas traditionelt
samme højde som rødgran, dvs. maks ca. 40 m. i højde og 1 m. i diameter. Den gror på mange
forskellige jordbundstyper, men trives bedst på de lettere, grusede jorde. Som hos granarterne
sætter douglasgran grene i gren-kranse.
Veddet har tydelig markering af årringe. I tør tilstand adskiller en gulbrune kerne sig tydeligt fra
den hvidlige til uldgrå splint. Veddet har stort indhold af harpiks og garvestoffer.
Terrassebrædder
Alle vore terrassebrædder er industrihøvlet 4 sider med rundet kanter til i
standarddimensionen 25x145, 30x185 og 30x235mm. Lufttørret til 16-20 %.
Sorteringsmuligheder
PA Savværk er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde
særlige behov såfremt kunden ønsker det.
Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet,
også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.
Natur:
		
			

Natur kvaliteten fra PA Savværk er produceret af udvalgte planker med 		
knaster i varierende antal og størrelser.
Svindrevner, kantknast udfald og bomkant kan forekomme.
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Teknisk info
Udseende:
Profil:
Dimensioner:
Egenskaber:
Bearbejdning:

Flotte åretegninger, der fremhæver gulvets naturlige look.
Høvlet glat/glat med R3 langs kanter
25x145, 30x185 og 30x235. mm, i faldende længder 1,2 - 5 m.
En fin træsort, der giver terrassen et flot udseende.
Leveres ubehandlet

Montering:
• Overflader grundbehandles med f.eks. GORI 22 eller lignende på alle 4 sider inden montering.
• Grunderen trænger godt ind i træet og beskytter det.
• Plankerne lægges med ca. 5 - 10 mm afstand mellem hinanden.
• Plankerne lægges med max strøafstand cc max 90 cm. og samles over strø.
• Monteres med skruer til udvendig brug / vejrbestandig, str. 5,5 x 80/42 mm eller længere.
• Det anbefales at plankerne skrues oppefra, der er mulighed for at dække skruer med Ø15 mm
Douglas træpropper.
• For den flotteste finish, bør plankerne efterslibes med korn 60 og 100/120
• Efter montering og grundbehandling kan plankerne ligge uden yderligere overflade behandling,
men så må der påregnes tørreridser og farveskift til den grålig/mørk side.
• Alternativt påføres plankerne en overfladebehandling evt. med farve, for at bevare træets glød
længere.
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Pleje- og vedligeholdelse
• Vigtigt at bruge en grunder, som beskytter mod svamp og alger, inden du slutter af med
træbeskyttelsen.
• Husk at rengøre og slibe din træterrasse, inden du går videre til næste trin i behandlingen.
Træet skal tørre godt efter klargøringen. Brug grunder hvis du vælger at overfladebehandle med
maling eller træbeskyttelse.
• Hav i mente omkring farvevalg, at mørk eller helt sort terrasse bliver meget varm om
sommeren, og fodtøj mv. kan blive nødvendigt.
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