Kvalitetsbeskrivelse & Datablad
Eg Natur

Om Dansk Eg
PA Eg terrassebrædder er produceret i europæisk eg (Querqus robur L.) Egekævlerne er købt på
særligt udvalgte danske skovparker. Vi besigtiger samtlige partier inden overtagelse, hvilket reelt vil
sige, at hver kævle er nøje udvalgt til netop vores produktion. Træerne er passet og plejet gennem
100-200 år inden de bliver skovet. Når kævlerne hjemkommer, gennemgår de endnu en
udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Eg, Select og mindre kævler med flere knaster
udvælges til Eg, Natur kvaliteten.
Eg terrassebrædder
Alle vore terrassebrædder er industrihøvlet 4 sider med rundet kanter til i standarddimensionen
25 x 145. Lufttørret til 16-20 %.
Sorteringsmuligheder
PA Gulve 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 Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster i
varierende antal. Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. 		
Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.
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Teknisk info
Udseende:
Egetræet får hurtigt en hvidlig glans og giver et meget flot terrassegulv. Bliver
			mørkere med alderen.
Profil:
Glat/glat
Densitet:
650 kg/m3 i middel ved 5-10 % fugt.
Dimensioner:
25 x 145 mm, i 100 – 300 cm i faldende længder
Egenskaber:
Hård træsort specielt velegnet til udendørs brug. Splintved er lyst uden
			farvestoffer.
Bearbejdning:
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 40-80 cm.
• 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 eg - 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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