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Cumaru terrassebrædder
Varighedsklasse 1

Træsort: Cumaru hårdttræ (Dipteryx Spp.).

Botanisk familie: Fabaceae.

Oprindelse: Brasilien.

Om træet: I naturen bliver træerne ofte omkring 45 meter høje med en diameter omkring 75 cm. 
Kerneveddet har et gyldenbrunt udseende og er generelt ensartet.

Udseende: Cumaru er en varm og meget livlig hårdttræsterrasse, som vi forhandler i en både glat og smårillet profil. 
Bræddernes farve varierer i nuancerne rød til let gullig brun.  

Anvendelse: Eksklusivt, udendørs terrassegulv, trapper/konstruktioner, broer, skibstræ etc.

Format:
Profil:

21 x 145 mm x faldende længder (185 cm og op) med rundede kanter.
Smårillet/glat - FSC® certificeret.

Format:
Profil:

21 x 145 mm x faldende længder (185 cm og op) med rundede kanter.
Glat/glat.

Format:
Profil:

20 x 140 mm x faldende længder (185 cm og op) med rundede kanter.
Glat/glat.

Densitet: 850 kg/m3 ved 12% træfugtighed.

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl 
og eventuelle ændringer i Keflico’s sortiment. Dette produkt tilbydes som FSC® certificeret eller ikke-certificeret.
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Egenskaber: Cumaru er en hård, slidstærk og stabil træsort. Modvækst kan forekomme i denne træsort, dog kan en let 
pudsning i langt de fleste tilfælde afhjælpe dette. Det er også ganske normalt, at fibrene i bræddernes overflade 
rejser sig efter lægning. Igen kan en let pudsning i langt de flest tilfælde afhjælpe dette.

Vindridser og revner er naturligt forekommende i terrassebrædder af hårdttræ, da træ er et levende materiale, 
der derfor vil arbejde i et vist omfang - især under specielt hårde vejrforhold. Eksempelvis vil hårdttræ, når det 
bliver udsat for tørke, i højere grad få vindridser og revner på grund af udtørring. 

Fugtindhold: Ovntørret.

Vedligeholdelse:

UBEHANDLET

IMPRÆGNERET

OLIERING

Som dine løsningsorienterede og kompetente rådgivere ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at 
hjælpe dig eller, hvis du er forhandler, dine kunder godt på vej med din/deres nye terrasse. 

Vi anbefaler, at du renser din terrasse med ”Trip Trap Møbel- og Terrasserens”, uanset om den skal stå ubehand-
let, imprægneret eller olieret. Ved særligt behov kan du anvende ”Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens”. HUSK 
altid at gøre dette, inden imprægnering eller oliering – også for nye terrasser. Du finder vedligeholdelsesvejled-
ning i vores brochure.

En ny træterrasse bør behandles med olie, allerede inden, den tages i brug, for således at give træet og dets 
naturlige egenskaber de bedste betingelser. Efterfølgende anbefaler vi, at terrassen bliver vedligeholdt med olie 
minimum én gang om året. 
                                                    
Hvis du lader din terrasse stå ubehandlet, skal du være opmærksom på, at risikoen for vindridser og enderevner 
forøges. Rådfør dig altid med os, inden du vælger denne mulighed.

Lad terrassen tørre i 24 timer efter afrensning. Du kan herefter behandle terrassen med ”Trip Trap Udendørs 
Træimprægnering”. Bemærk at terrassen herefter IKKE kan olieres.

Lad terrassen tørre i 24 timer efter afrensning. Du kan herefter behandle terrassen med Trip Trap Woodcare 
terrasseolie. Vi anbefaler som udgangspunkt altid terrasseolie med pigment. Olien forhandles også i varianten 
”Natur”. Husk at tørre overskydende olie af med en fnugfri klud.

Vi lagerfører Trip Trap Woodcare olie og Hydrawax endevoks til vedligeholdelse af din terrasse.

Du finder uddybende monterings- og vedligeholdelsesvejledning sidst i vores brochure ”Terrasse og Facade i Træ”.                                   

Læs altid Trip Traps anbefalinger på produkterne, inden du påbegynder behandling.

Tilbehør: Vi kan tilbyde propper i Cumaru hårdttræ til at dække skruehullerne med. Der anvendes ca. 30 stk. pr. m2. Vi kan 
endvidere tilbyde strøer, stolper og skruer.

Levering: Direkte fra vores lager i Danmark eller på afskibning.

Kontakt os: Ring på tlf. +45 9813 3544 eller skriv til info@keflico.com.

Alternativer: Jatoba eller Ipé terrassebrædder.

Foto: J.E. Byg, Tømrer & Snedker ApS. Fotograferne Nibe. 

Senest opdateret: 21.03.2019

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl 
og eventuelle ændringer i Keflico’s sortiment. Dette produkt tilbydes som FSC® certificeret eller ikke-certificeret.


