
Eg 

 
Træsort : Eg (Quercus robur L./Quercus Alba) med oprindelse i Europa/Nordamerika 
 
Fugtindhold : Ovntørret til ca. 8% +/- 2% 
 

Vægt : Ca. 700 kg/m3 
 
Træfibre : Ret vækst    
 
Farve : Gyldenbrun/Gråbrun (farveforskel kan ikke undgås) 
 

 
 
Information om hårdttræ 
  

 
Generelt Hårdttræ er et naturmateriale med forskellige farvenuancer. Åretegninger, knaster og 

andre naturlige ”fejl” er en del af træets natur, og ikke to stykker træ er ens. Alle 
træsorter er unikke med forskellige egenskaber til udendørs- & indendørsbrug. 
Kendetegnet for hårdttræ er lang holdbarhed.   

 

Skruer Skruer egnet til hårdttræ og projektets formål (spørg nærmeste forhandler)  
 
Forboring De fleste træsorter kræver forboring.  
 
Kvalitet Forskellige træsorter forskellige kvaliteter. Nogle træsorter har bedre kævleudnyttelse og 

fremstår mere fejlfrie.  
 

Spild Afhængig af færdigprodukt bør der påregnes ca. 5-10 % til spild. 
 
Tolerance Træ er et levende materiale der optager og afgiver fugt i takt med variationen i den 

omgivende temperatur- og relative luftfugtighed. Dimensionsændringer er uundgåelige i 
det nordiske klima, hvor f.eks. udendørstemperaturen svinger fra ca. -15 til +30 grader på 
et år. 

 

Farve Mange træsorter har stor farvevariation i begyndelsen, men med tiden bliver det mere 
ensartet. Træet er i en forandringsproces, der bevirker, at farven ændrer sig gennem 
levetiden. 

 
Ridser/Revner Kan og vil forekomme i mindre omfang afhængig af træsort. 
 

Krumninger ”Skæve planker” er uundgåeligt ved nogle træsorter og især ved lange længder. Dette 
skyldes træets hårde egenskaber. 

 
Afsmitning De fleste træsorter udskiller en væske der kan smitte af på vægge og fliser ved 

udendørsbrug. Husk at dække af under montering. Efter montering skal alt savsmuld 
fjernes inden regnen kommer. Evt bortvaskning kan foretages med oxalsyre.   

 

Patinering Hvis man ønsker at opnå en ensartet sølvgrå farve, bør man lade træet ligge ubehandlet 
ved udendørsbrug. Evt alger på træet fjernes med alm. hårdttræsrens.  

 

Oliering Olie bevarer træets glød, og anbefales 1 gang årligt ved udendørsbrug og efter behov ved 
indendørsbrug. (olien beskytter også mod optagelse af fugt samt udtørring). For yderlige 
oplysninger anbefaler vi direkte kontakt til olieproducenten. 

 

    


