KÄRNTRALL
34x145 mm
Helt obehandlad
Miljövänlig
Rustik

En kvalitetsprodukt från AB Karl Hedin
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SVENSKT
KÄRNVIRKE

Nylagd kärntrall

– den perfekta produkten för dig som
tänker miljövänligt och långsiktigt

Det här är det naturliga och miljövänliga alternativet till vanligt tryckimpregnerat virke. Kärntrall är helt obehandlad och kräver ingen
ytbehandling. När träet åldras får den en silvergrå ton och brädornas
rörelse skapar ett vackert rustikt utseende.

Med Kärntrall av fura från AB Karl Hedin har du det absolut bästa
alternativet för ett riktigt långvarigt och miljövänligt tralldäck att njuta
av i din trädgård. Varje bräda har ett helt eget naturligt skydd från
väta och skadeangrepp då det hårda kärnvirket är rikt på hartsämnen
– kåda – och då menar vi inte den kådan som man ofta ser sippra ut
under heta sommardagar utan den som är så gammal att den är en
naturlig del av träet och gör det extra hårt och motståndskraftigt.
Kärntrall ska underhållstvättas vår och höst för att undvika oönskad
påväxt. Vill man behandla trallen så fungerar det bra med färglös olja
eller Sioo träskyddsbehandling som innehåller naturligt kisel/kalium.

Kärntrall efter ca 1,5 år

• Dimension 34x145 mm. Monteras alltid på reglar med ca
3 mm glipa mellan trallbrädorna. Förborra eller använd
självborrande trallskruv ca 15 mm från kanten, dra inte åt
skruvarna för hårt så undviker du sprickor med tiden.
OBS! Använd rostfri trallskruv, 70-75 mm lång.
• Trall ska alltid läggas med kärnsidan uppåt, brädan ska
alltså ligga med “glad mun”. Virket är som allra hårdast
och mest vattenavvisande just i kärnan – mitten av stocken – montera rätt så får du ett trallgolv som håller längre.
• När träet åldras får den en silvergrå ton och brädornas
rörelse skapar ett vackert rustikt utseende.

VARFÖR HETER DET ”KÄRNTRALL/KÄRNVIRKE”?
Kärnvirket tas från riktigt gamla furor vilket gör att cellerna i stammens innersta delar – kärnan – fyllts med kåda
och harts som gör virket hårt och hållbart plus ger den en exceptionellt god motståndskraft mot väta och angrepp
av svamp och skadedjur. Tack vare det behöver inte kärnvirket behandlas, det har sitt eget naturliga skydd.
Underhållstvätt 2 ggr/år för att undvika oönskad påväxt.

I snart 100 år har vi förädlat skog och skapat
produkter av högsta kvalitet till trä- och byggmarknaden i Sverige och för många andra
marknader runtom i världen.
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