Bilinga loopdekdelen

Productinformatie

Productbeschrijving
Bilinga is een zeer duurzame houtsoort. De kleur van Bilinga is geel tot oranjeachtig, nadonkerend naar
oranjerood tot goudbruin en is vrij homogeen qua kleurstelling. Bilinga verkleurd naar licht- tot zilvergrijs.
Het 30-50mm brede spinthout is bleekgeel tot wit.
In Bilinga kan wat kruisdraad voorkomen, net als een warrige of golvende draad en de houtsoort heeft een
middelmatige werking. Bij het drogen kunnen er haarscheurtjes ontstaan in de delen.
Gezien de hoogwaardige kwaliteit is het Bilinga uitermate geschikt voor verschillende tuintoepassingen.
l het bij Stiho voorradige Bilinga is FSC 100% gecertificeerd, dus je hebt de zekerheid dat het product
afkomstig is uit duurzaam beheerde bronnen.

Technische gegevens

Verwerking

Lengte: 1850 tot en met 4550mm*

Bilinga dient schoon, droog, vlak en geventileerd te
worden opgeslagen.

Dikte: 25mm

Wij adviseren om de hart op hart afstand van de
onderregels onder de loopdekdelen op maximaal 55cm
bij 25mm dik te plaatsen.

Breedte: 145mm
Risicoklasse: 3 volgens NEN-EN 335-1. Geen
grondcontact, onbeschut (blootgesteld aan weer
en wind)

Bij intensief gebruik (openbare gelegenheden, galerijen)
kan het wenselijk zijn de hart op hart afstand te
verkleinen om een stabieler loopvlak te creëren.

Toepassingsgebied: Loopdekdelen

Houd bij het leggen van de planken een onderlinge
afstand aan, ook op de kopse kanten, van minimaal
7mm.

Duurzaamheidsklasse: 1 volgens NEN-EN 350-2
Bewerking: Geschaafd met een dubbelzijdig
profiel, één zijde grof en één zijde ribbel
Volumieke massa: Tussen de 660 - 900kg/m3 bij
12% vochtgehalte
Droogteklasse: Kunstmatig gedroogd (KD)

Gezien de hardheid van Bilinga adviseren wij altijd voor
te boren.
Het behandelen van zaagkanten met sealer of paraffine
beperkt de kans op inscheuren op de kopse kanten.
Hout krimpt en zet uit afhankelijk van de relatieve
luchtvochtigheid, hierdoor is er kans op vervorming.
Een juiste verwerking van de loopdekdelen verkleint
de kans op vervorming.
Voor een uitgebreide uitleg over de juiste verwerking
verwijzen we je naar het verwerkingsvoorschrift
‘Hardhouten loopdekdelen’.
Deze is te vinden op www.stiho.nl bij de
productomschrijving van deze artikelen.
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