
  

Træsort 
Du kan vælge dit profil i en af disse træsorter: 

 
Gran us kvinta - Rødgran (Picea abies (L.) Karst.) 
Vores gran kommer fra midt/nord Sverige, hvor det koldere klima giver langsommere vækst og dermed 
højere densitet. Årringene er smalle pga. den langsomme vækst, træet er hårdere, har mindre og mere 
faste knaster. Træ med langsom vækst betegnes som kvalitetstræ. Gran har en speciel struktur i 
veddet, der medfører lukkede celler, når træet er tørt. Gran kan således ikke trykimprægneres men den 
lukkede cellestruktur umuliggør samtidig indtrængning af vand. Råtræ i gran er således særdeles 
velegnet til malede udvendige (og indvendige) beklædninger. Gran kan imprægneres via 
varmebehandling (thermowood) og op til 25 mm også efter NTR standardens anbefaling 
8/91. Ubehandlet og varmebehandlet / NTR-behandlet gran bør ikke bruges i direkte kontakt med jord 
og beton pga. risiko for svampeangreb. Gran kan ikke brandimprægneres til klasse A.  
 

 

Fyr (Pinus sylvestris) 

Sorteringsregler iht. Nordiskt Trä Sorteringsregler (den blå bog). 

 Fyr kvinta (sortering B) 
 Fyr us (sortering A1-A4) 
 Fyr listekvalitet (sortering A1 - knastfri) 

Sammenlign Nordiskt Träs gamle (den grønne bog) kontra nye (den blå bog) sorteringsregler her. 
  
Vores fyr kommer fra midt/nord Sverige, hvor det koldere klima giver langsommere vækst og dermed 
højere densitet. Årringene er smalle pga. den langsomme vækst, træet er hårdere, har mindre og mere 
faste knaster. Træ med langsom vækst betegnes som kvalitetstræ. Når fyr anvendes som udvendig 
beklædning bør det pga. træets naturlige egenskaber imprægneres – f.eks. ved varmebehandling 
(thermowood) eller trykimprægnering. Fyr kan imprægneres til klasse A materiale og dermed egnet til 
direkte jordkontakt. Fyr der ikke beskyttes vil blive angrebet af råd og svamp, men med korrekt 
imprægnering vil fyr have lang holdbarhed. Fyr kan brandimprægneres til klasse A. 
 
 
Thermowood (varmebehandlet fyr) 
Vores thermowood produceres af Lunawood i Finland (Lunawood® - highest quality, totally natural and 
chemical free). Fyrretræ af høj kvalitet varmebehandles ved temperaturer mellem 190 og 212° C. Ved 
varmebehandlingen forsvinder harpiks, terpentin og formaldehyd og slutproduktet minder om hårdttræ, 
da varmebehandlingen giver træet et varm brunlig glød. Træet imprægneres udelukkende ved brug af 
varme og damp, så slutproduktet er 100% naturligt og helt fri for kemikalier. Varmebehandlet træ er et 
miljørigtigt alternativ trykimprægneret træ samt det til tider problematiske regnskovstræ pga. 
udrydningstruslen. Opnår en god formstabilitet, som resultat af varmebehandlingen, slår og vrider sig 
ikke, det er let og kan brændes og bortskaffes uden at skade miljøet. Tåler ikke direkte jordkontakt. 
 
Produktet er særdeles velegnet til udendørs beklædning. Thermowood kan også med fordel bruges 
indenfor, der anvendes ingen kemikalier i forbindelse med varmebehandlingen. Thermowood har et 
klassisk udseende og kan bruges i både store og små byggeprojekter. 
 

 

 

http://testarea.protrae.com/media/Udklip%20om%20sorteringsregler%20fra%20gamle%20til%20nye.JPG


  

Sibirisk lærk (Larix sibirica Ledeb.) 
Kommer fra Sibirien, hvor det meget kolde klima medfører langsom vækst og dermed høj densitet. I 
sibirisk lærk er der ofte en stor andel af kerneved (mere end 90%). Kerneved er holdbart uden 
imprægnering og sibirisk lærk bruges ofte som miljørigtigt alternativ til trykimprægneret træ. Sibirisk 
lærk har større holdbarhed end fyr og gran, men har ikke ligeså lang holdbarhed som trykimprægneret 
fyr, især ikke ved jordkontakt. Lærk vrider sig mere end fyr og gran, er sprødt og har pga. hårdheden en 
tendens til at revne. Især i endetræet. Det anbefales at bestille i overmål, så enderne kan skæres rene. 
Det er muligt at imprægnere lærk, hvilket anbefales, hvis det skal i jordkontakt. Ubehandlet lærk vil pga. 
træets naturlige surhed angribes forholdsvis hurtigt af overfladeskimmel. Hurtig overfladebehandling 
med gængs træbeskyttelse (ikke vandbaseret de første par gange) anbefales. 
 
 
Kebony Radiata 
Vi tilbyder en række af vores profiler i det unikke materiale Kebony Radiata. Kebony© leverer 
vores Kebony Radiata råtræ. Det er New Zealands fyr – knastfri og altid af høj kvalitet. 
  
Lang holdbarhed og minimalt vedligehold 
Kebony er et meget holdbart og bæredygtigt træmateriale. Teknologien bag Kebony er en miljøvenlig, 
patenteret træbehandlingsproses som er udviklet i Norge. En bio-baseret væske giver træets 
cellestruktur en permanent ændring med de ypperste egenskaber. Træet, vi bruger i Protræ, er 
udgaven Clear (knastfrit). Kebony ser ud som- og udvikler sig udendørs som tropiske træsorter. For 
detaljer - gå til www.kebony.dk og download al relevant produktinformation der. 

 
Fordele med Kebony 
 

· Ægte træmateriale - med forbedret cellestruktur 
· Høj slidstyrke - træets hårdhed er betydelig forbedret 
· Udmærket stabilitet - svelling og krympning er reduseret med 40-60% 
· Minimalt vedligehold - kræver ikke vedligehold andet end normal vask 
· Trygt & giftfrit - ingen brug af gift eller skadelige imprægneringsstoffer 
· Modstandsdygtig - mod svamp, råd og andre ødelæggende mikroorganismer 
· Lang levetid - garanteret mod råd i 30 år 
· Certificeret & bæredygtig - Kebony er svanemærket og FSC-certificeret 
 

KEBONY CLEAR 
Kebony Clear er produceret af FSC™ certifisert Radiata Pine (knastfrit). Kebony Clear er    
gennembehandlet og kan kappes og bearbejdes på samme måde som traditionelle hårde træsorter. 

 
Du kan læse mere her.  
  
Vær opmærksom på at Kebony Radiata ikke kan tilbydes i Rusavet overflade. 
 
Ceder, eg, bøg og diverse typer hårdttræ 

Vi tilbyder også træløsninger i alternative træsorter. Beskrivelse af disse træsorter tager udgangspunkt i 

det konkrete kundeønske. 

 
 

http://www.kebony.dk/
http://kebony.com/dk

