Produktblad

Tiår med forskning må vike for naturens egen oppfinnelse

TreverK SOm Tåler å
bli bruKT uTeNdørS reTT frA SAgbruKeT!

VARMEBEHANDLET
TREVIRKE
Det miljøvennlige
alternativet

Vedlikeholdsfritt trevirke, varmebehandlet
i Nord-Norge med vakummetoden.

Sibirsk lerk har i århundrer blitt brukt til byggemateriale der
kravenevarmebehandlingen
til hardhet og råtebestandighet
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Et treslag som herder når det brukes under vann, og som ikke råtner selv om det utsettes
ogfuktig
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for behandlingstid
ekstreme skiftinger mellom
og tørt, har vært høyt skattet i århundrer.
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• Lavere vekt.
•Miljøkrav
Mer har
motstandsdyktig
råte,
klasse 3, samme
imidlertid satt en stoppermot
for bruk
av trykkimpregnerte
materialer til klasse
hus
som trykkimpregnert
og hyttebygging.
Folk flest er også blittfuru.
opptatt av miljøspørsmål og hva som kreves av
vedlikhold
i envarmebehandlingen
bygnings livsløp.
Under
reduseres hemicellulosen
i treverket som er næringen til råtesoppen. Treet blir
Sæteråsen Sag & Høvleri AS er glade for at gammel kunnskap etterspørres igjen.
mer motstandsdyktig mot råte og levetiden forlenges.
Hos oss har vi holdt i hevd gammelt håndtverk og kunnskap om trevirke til ulike formål.
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under
selve alle
varmeglade for
vi er i stand tilfordamper
å levere produkter
som tilfredstiller
krav til bygging
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• Bedre isoleringsevne: Varmeledningsevnen til varmebehandlet tre er 20-25% mindre enn ubehandlet tre.
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• Svak duft av røkt tre.
• Opptilfordeler
50% mer holdbar
impregnert furu
Andre
med enn
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virke fra
• Stor andel kjerneved
Sæteråsen Sag & Høvleri AS er at det er kortreist,
• Høy densitet (tetthet/egenvekt)
miljøvennlig
og vedlikeholdsfritt.

• Tørker langsomt
• Inneholder store mengder bunden harpiks og fett (naturlig impregnering)
• Kan bearbeides og overflatebehandles som furu
• Lav forkullingshastighet
• Nydelig og naturlig patina

Vi produserer Sibirks lerk til alle formål, både høvlede produkter og
skurlast.

KONTAKT OSS!

Egner seg spesielt godt til:

Telefon 971 60 870
post@saeteraasen.no
www.saeteraasen.no
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• Kan også brukes innendørs til både gulv og vegg.

- Fra sagbruket nord for Polarsirkelen

