Træ Fakta, Referencer, Kvalitet, Drift-og vedligehold: CUMARU
Botanisk Navn: Dipteryx Odorata
Oprindelse:

Amazonas

Udseende:

Farven varierer fra Gul til Rød. Tydelig med og modvækst

Densitet:

ca 1000 kg pr M3 (v. MC 12%)

Varighed:

Meget Varig. Klasse 1 (EN 350-2)

Styrke:

Høj. D60 (EN 338)

Stabilitet:

God, lille risiko for vred og kastning

Forarbejdning: Hård, men kan høvles med et udmærket resultat
Tørring:

Tørring uden problemer.

Anvendelse:

Terrasseplanker, Byrumsmøbler.

Referencer :

http://www.tracer.dk/11/showroom#

Kvalitet
Cumaru leveres i FAS kvalitet. Her tillades ingen splint, marv eller usunde knaster. Sunde knaster optil 10% af
træets dimension tillades. (Dvs 14,5 mm i en 145 mm).
Skråt fiberforløb, spredte ormhuller, ridser og andre småfejl uden betydning for anvendelsen tillades.
Cumaru leveres i faldende længder 1,8-4,8. Der må påregnes et spild på 10-15%.
Cumaru har en naturlig farvevariation fra Gul til Rød. Farven modner og variationen bliver mindre over tid.
Cumaru patinerer til grå i flere nuancer efter et par måneders eksponering for sollys.
Udtørring vil medføre enderevner, overfladeridser, revner, fiberrejsning og svind. Dette gælder alt træ. Cumaru
er en stærk træsort hvorfor grundig fastgørelse er særlig vigtig.
Det anbefales at terrasseplanker slibes efter første opfugtning/udtørring.

Montage , Drift og vedligehold.
Montagevejledning kan downloades. http://www.tracer.dk/230/downloads
Svind/kvældning som følge af udtørring/opfugtning vil medføre dimensionsændringer på optil +/-5% . Omfanget
af ridser og revner vil ligeledes variere henover året afhængigt af fugtigheden.
Tracer anbefaler glathøvlede planker til terrasseplanker. Dette letter renhold og muliggør genopslibning. Det
anbefales at montere med undersænkede skruer (1-2 mm) for nemmere genopslibning.
Renholdes med algefjerner og evt grundrens efter behov. En let slibning en gang om året fjerner oprifter og
splinter.
Oliering af træet vil nedsætte udtørring og ønskes farven bevaret skal træet olieres med udendørs
hårdttræsolie (Følg fabrikantens anvisninger).
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