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BYGNINGSDELSKORT (43).5 Altanbelægning

SPECIFIKATION
Omfang og lokalisering: På altaner

Entreprenør: Wengé Gulve A/S
Bornholmsvej 10, 7400 Herning.
Tlf.: (+45) 97 26 95 57, www.wengegulve.dk

Leverandør: Terp & Stenshøj, Lanciavej 12C, 7100 Vejle.

Materiale / type: Garapa 21/25 x 145  lgd  215-485 cm se datablad
38x57 trykimprægneret strøer med aftand på cc500mm

Indbygningsår: 2014

DRIFTOPLYSNINGER
Forventet levetid: Over 30 år ved anstændig brug
Eftersyn og vedl.interval: -
Eftersyn 1. gang: -

VEDLIGEHOLDELSE
Eftersyn og vedligehold: Ingen - se evt. datablad.

HENVISNINGER  
Producentoplysninger: Se vedlagte datablade

Projekt / tegninger: 
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     Vejle, d. 11. september 2014 
 
 
 
 
 
       
  DATABLAD FOR GARAPA  
 
 
Træsort : Garapa (Apuleia leicocarpa, A. praecos, A. molaris) 
 
Oprindelse : Sydamerika fra Paraguay til Argentina. 
 
Vægt : ca. 800-950 kg/m3  
 
Hårdhed : Janka ca. 94 N/mm2 
 
Beskrivelse : 25-30 m høj, 70 cm diameter, 15-20 m grenfri stamme.  

  Kernen er i frisk tilstand gullig, men modnes over tiden til  
  en gyldenbrun / rødbrun farve. 
  
  Garapa kan reagere med jern eller jernholdige materialer med 
  sorte pletter / misfarvninger til følge. (som det kendes med Egetræ). 
  Disse kan dog afrenses ved brug af en oxalsyre opløsning. 
    
  Garapa er en tung, tæt og hård træsort med stor brudstyrke. 
  Forboring anbefales – er meget søm og skruefast. 
  
  Garapa betegnes som holdbar til meget holdbar (Resistensklasse 1-2). 
  Garapa er blevet testet på laboratorium i Tyskland, hvor resultatet var 
  meget positivt, både hvad angår hårdhed, formstabilitet samt vejrbestandighed.   
 
  Anvendes ofte i forbindelse med brobygning samt ind- og udvendige 
  bygningsopgaver, herunder Terrasseplanker. 
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Terp & Stenshøj A/S 
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- side 2 – 
 
 
 

 
DATABLAD FOR GARAPA 

 
 
Dimension/ 
Kvalitet : Standardmål på terrasseplanker er 21 x 145 mm samt 25 x 145 mm. 
    Længder – 215 cm og længere op til 485 cm. 
    Plankerne er tørrede til ca. 20% træfugt inden forarbejdning hvilket 
    sikrer en pæn/glat bearbejdning samt højere formstabilitet. 
     

   Enkelte planker med vandskjolder, strømærker kan forekomme og  
   vi anbefaler derfor en let slibning med sandpapir efter montage. 
    
   Ønsker man at beholde træets naturlige farve og glød anbefales en jævnlig    

    behandling med hårdttræs-olie, der er godkendt til udendørs brug.   
   Hyppigheden af behandling er afhængig af hvor udsatte plankerne er 
   overfor vind og vejr.  
   Vi anbefaler at man rådfører sig med sin trælast/farvehandler om valg  
   af hårdttræs-olie. 
 
   Uden behandling vil træet patinere til en sølvgrå farve over tid og ved  
   udsatte flader må man påregne en større tendens til dannelsen af  
   overflade-ridser / solridser end ved behandlet træ. 
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