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Kebony (Clear och Character) 

Egenskaper 

Kebony är furu som genom behandling med värme och växtbaserad alkohol har fått en större hårdhet och 

hållbarhet. Behandlingen gör träet mörkare. Tekniken har utvecklats i Norge och ett alternativt trämaterial 

med samma egenskaper som tropiskt lövträ. 

Kebony-trä har en djup brun färg som med tiden får en silvergrå patina. Färgen kan bevaras genom 

inoljning med pigment. 

Kebony Clear är av tallarten Pinus radiata och har en densitet på 670 kg per kubikmeter. Kebony Character 

är av tallarten Pinus sylvestris och har en densitet på 490 kg per kubikmeter. Hållbarheten är hög med en 

uppskattad livslängd på upp till 30 år. Med regelbunden rengöring kräver Kebony-produkter inget 

underhåll. När Kebony utsätts för väder och vind kommer det likt andra träslag att uppstå krympsprickor i 

det. 

Drift och underhåll 

Rengöring 

• Avlägsna regelbundet nedfallna löv och liknande 

• Rengör genom att tvätta träet med borste och vatten 

• Vid envis smuts kan ett milt rengöringsmedel användas som antingen är basiskt eller innehåller 

oxalsyra 

• Skölj med rent vatten och avsluta med att torka av med torr trasa 

• Högtryckstvätt med borste kan användas 

Svampangrepp och algpåväxt 

• Mögelsvamp och liknande tvättas bort med såpvatten 

• Förvaring av trämöbler bör ske under tak men med god ventilation underifrån för att minska risken 

för att mögelsvampar och alger utvecklas 

Inoljning 

Frekvent inoljning gör att träet behåller sin bruna färg. 

• Applicera en lämplig träolja med pigment 2 gånger om året, till exempel Træ-Nolin. Olja appliceras 

på torrt trä och slipning före inoljning förbättrar resultatet 

• Om möbeln utsätts för mycket slitage eller väder och vind bör den inoljas oftare 

• Mer information finns i bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för den olja som används 

Bortskaffande 

• Kebony sorteras vanligtvis som 17 02 01 Trä - kontakta din avfallsmyndighet om du är osäker 


