Eg
Egenskaber
Eg er en lys træsort med fin åretegning, som anvendes til en lang række formål ude og inde. Træsorten har
været brugt af mennesket i årtusinder, for eksempel til skibe. Eg er en af de mest holdbare europæiske
træsorter. Vi anvender eg til facadebeklædning og udendørs møbler.
Egetræ er tungt, hårdt og slidstærkt. Det indeholder naturligt garvesyre, som gør det modstandsdygtigt
over for svampe- og insektangreb. Veddets struktur er lukket. Derfor trænger vand kun vanskeligt ind i eg,
og træet arbejder ikke meget. Farven er lys grågul, som udendørs vil patinere til sølvgrå. Eg vil få
svindrevner, det vil sige små, tynde revner i overfladen. I store temperaturudsving kan der opstå større
revner.
I vores produkter anvender vi europæisk egetræ med en densitet på cirka 650 kg pr kubikmeter.
Med jævnlig oliering kan eg opnå en anslået levetid på omkring 50 år.
Vær opmærksom på, at syreindholdet i eg kan reagere med f.eks. varmgalvaniseret stål på en måde, som vil
give blålig afsmitning fra stålet og sorte pletter på træet.
Drift og vedligehold
Rengøring
•
•
•
•

Fjern jævnligt nedfaldne blade og lignende
Rengør ved at vaske træet af med børste, vand og mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel
Afslut ved at tørre af med en tør klud
Undgå højtryksspuling, da det åbner træet

Svampe og alger
•
•

Brug evt. et svampe- eller algefjerningsmiddel, for eksempel før oliering
Opbevaring af træmøbler bør foregå under tag, men med god ventilation nedefra for at mindske
udvikling af skimmelsvampe og alger

Oliering
Hyppig oliering vil gøre træet mere smuds- og vandafvisende og mindske risikoen for svindrevner.
•
•
•

Giv en egnet træolie 2 gange årligt, for eksempel Træ-Nolin. Olie gives på tørt træ, og slibning før
oliering forbedrer resultatet
Hvis møblet er meget udsat for slid, vind og vejr, bør olie gives oftere
Der henvises i øvrigt til instruktion og sikkerhedsdatablad for den olie, der benyttes
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