CUMARU
Miljøvennlig, ingen impregnering
Ingen kvister
Minimalt vedlikehold
Fukt og råtebestandig, naturlig impregnert
Stabilt, lite bevegelser og vridninger
Lang levetid
Mål: 20x140 mm
Farge: Fargen varierer fra gyllenbrun til rødbrun. Etter
eksponering fra vær og vind antar Cumaru en sølvgrå
kulør. Cumaru kan helt naturlig ha overfladiske flekker og
fargeskiftninger, flekkene og fargeskiftningene jevner
seg ut med tiden. Bestandigheten mot råte er god og
Cumaru har også bra motstandskraft mot insektangrep.
Cumarutreet vokser i et område i Sydamerika.
Gjennomsnittvekt: 1080 kg/m3
Visse mindre defekter som kuving og sprekkdannelse kan
forekomme men er oftest ingen problem å kappe bort.
MONTERINGSRÅD
Lagre terrassebordene tildekket utendørs før legging. Husk ventilasjon under
for å forhindre mugg.
Cumaru leveres nedtørket og dette gjør at materialet ekspanderer etter legging.
Anvend minimum 6 mm luftespalte mellom bordene.
Bruk rustfrie, eller helst syrefaste skruer min. 4,8x75 mm. Forboring av skruehull
kreves, forsenk skruene ved behov. Sentrum av skruehull skal være min. 25 mm
fra plankekanten.
Anbefalt avstand mellom bjelkelag ( strøavstand ) er 40 - 50 cm, ( max. 60 cm. )
Lag et lite fall ut fra huset, 1 cm. pr. 4 meter.
Sørg for ekstra plass mot faste installasjoner eller mot for eksempel husvegg,
ca. 15 mm. Gjæring skal aldri gjøres, kortender skal alltid kappes.
Visse bord kan oppfattes litt grove i overflaten, slip gjerne av med fint sandpapir
korning 80 eller 100 innen legging hvis du synes at det behøves.
Antall lpm. pr. m2 v/140 mm bredde og 6 mm mellomrom er ca. 6,9 lpm.
BEHANDLING & RENGJØRING
Cumaru kan anvendes ubehandlet og etter ca. en sesong har overflaten fått en
sølvgrå nyanse, men det kan gå mye fortere avhengig av hvordan terrassen er
utsatt. Om Cumaru skal oljes må det skje ifølge oljeleverandørens anvisninger.
Still eller legg ikke metallgjenstander på Cumaru når det er fuktig, da reagerer
det som andre treslag og det blir misfarginger.

