Sapele mahogni FSC®-certificeret
Egenskaber
Sapele mahogni er en hård træsort (Entandrophragma cylindricum), som har et højt, naturligt olieindhold
og derfor god holdbarhed i dansk vejrlig. På grund af sin hårdhed og holdbarhed anvendes sapele blandt
andet til møbler, musikinstrumenter og sejlbåde. Træsorten er velegnet til udendørs møbler, fordi
modstandsdygtigheden mod råd og svamp er forholdsvist god. Kernetræet er rødbrunt, mens der kan
forekomme lysere striber i splintveddet. Træets farve patinerer med årene fra rødbrun til sølvgrå. Sapele vil
fugte op i regn og tørre ud i perioder med tørke. Det kan give svindrevner, det vil sige små, tynde revner i
overfladen. Udsættes møblet for store temperaturudsving, kan der opstå større revner.
Sapele har en densitet på ca 680 kg pr kubikmeter. Levetiden for sapele afhænger af vind, vejr og
vedligeholdelse og kan afhængig af densitet svinge fra 10-25 år.
Sapele-produkter, der leveres olieret, har fået olie fra Træ-Nolin én gang.
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 af sapele vil betyde, at træets rødbrune farve bevares, at det gøres mere smuds- og
vandafvisende, og at risikoen for svindrevner mindskes.
•
•
•

Giv en egnet træolie med pigment 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

Drift- og vedligeholdelsesvejledning HITSA A/S

