TUOTETIEDOT SILICIUM HT

Kesäkuussa 2021 asennettu Silicium HT -laudasta valmistettu terassi, kuva otettu syyskuussa 2021

OrganoWoodin uusi sukupolvi vastuullista ja
ympäristömerkittyä puutavaraa
Silicium HT -puutavaran valmistuksessa ympäristömerkittyä ja maailman mittakaavassa ainutlaatuista
piitekniikkaamme on kehitetty entisestään: olemme pystyneet parantamaan vastuullisuutta energiatehokkuuden ja hellävaraisen lämpökäsittelyn ansiosta.
Piin ja lämmön yhdistelmä suojaa puuta paremmin kuin käsittely pelkästään piillä tai lämmöllä. Se on uusi
tekniikka uuteen aikakauteen. Se on myrkytön vaihtoehto perinteiselle painekyllästetylle puulle.
Saamme yhä inspiraatiota luonnon omasta tavasta kovettaa puuta uskomattoman kestävästi.
Silicium HT:n valmistuksessa yhdistetään hyväksi havaittuja tekniikoita: pii, lämpö ja tyhjiö.
Pii on yksi maailman yleisimmistä alkuaineista, joka parantaa puun kestävyyttä ja mineralisoi syvältä
orgaanisen katalyysin avulla. Kuivaamme puun lämpö- ja tyhjiökäsittelyllä ja parannamme piin mahdollisuuksia imeytyä syvemmälle puuhun. Lämpö parantaa puun kestävyyttä tiettyyn pisteeseen saakka. Se
poistaa puusta ravintoaineita, mikä ehkäisee lahoamista ja sienikasvustojen muodostumista, ja vähentää
puun pinnan halkeilua. Tyhjiö auttaa pienentämään prosessin kiehumispistettä, jolloin voimme hyödyntää
lämmön tehokkaan vaikutuksen ilman puun altistamista haitallisen korkeille lämpötiloille. Se tekee prosessista myös energiatehokkaamman.
Täydellistä synergiaa. Lopputulos, josta tulee ajan mittaan kauniin hopeanharmaa.
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ASENNUSOHJEET SILICIUM HT 28x120
PUUN VÄRI
Silicium HT on alkuun syvän ruskeaa, kuten lämpökäsitelty puu yleensä. Ruskea väri ei kuitenkaan ole
pysyvä, vaan puu muuttuu ajan mittaan hopeanharmaaksi. Näin käy kaikelle puulle. Luonnollista harmaantumista tapahtuu, kun puu altistuu auringolle ja kosteudelle.
Silicium HT:n sisältämä pii tekee harmaan sävystä tavanomaista vaaleamman. Kuinka kauan prosessiin
kuluu riippuu olosuhteista. Oikein aurinkoisessa paikassa siihen voi mennä vuosi, ja varjoisemmassa
paikassa pidempään.

CC-ETÄISYYS
Normaalille kuormitukselle altistuvassa kantavassa rakenteessa tulee käyttää enintään 600 mm:n
CC-etäisyyttä koolauspuiden välillä, kun lautojen paksuus on 28 mm, ja 800 mm:n CC-etäisyyttä, kun
lautojen paksuus on 34 mm.

ILMANVAIHTO
Suunnittele rakenne niin, että siinä on hyvä ilmanvaihto, jottei synny ongelmia puun kupruilun kanssa.
Parvekkeiden ja kattoterassien asennuksissa on varmistettava, että puulla on mahdollisuus kuivua kunnolla ja että terassin alle ei pääse kerääntymään roskaa ja likaa.

KATKAISU
Jos puuta katkaistaan, siihen tehdään reikiä tai sitä työstetään muulla tavoin, käsittele kohdat OrganoWood® 01-puunsuojalla laholta suojaamiseksi. Parhaan suojan saat käsittelemällä kaikki näkyvissä
olevat puunpäät OrganoWood® 02-puunsuojalla.

KÄSITTELY JA SÄILYTYS
Säilytä puutavara kuivassa paikassa. Jos säilytät puutavaraa ulkona, varmista että se on peitetty ja
suojattu sateelta ja maan kosteudelta.
Varmista, että rakenne toteutetaan ammattimaisesti. Katso Svenskt Trän asennussuositukset.

Lisäkäsittely
Pintakasvuston välttämiseksi suosittelemme, että käsittelet puun aina OrganoWood®
02-puunsuojalla. Se parantaa puun muotopysyvyyttä ja tekee puhtaanapidosta helpompaa.
Silicium HT Select Plus on jo käsitelty OrganoWood® 02-puunsuojalla.
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MAANPINTA
Terassin alla olevan maanpinnan on oltava vettä läpäisevä ja kallistua mahdollisesta talosta poispäin.
Jos on riski sille, että maasta nousee kosteutta, tämä on otettava huomioon rakennetta suunniteltaessa. Asenna terassi vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolelle.
Myös terassissa on oltava kallistus poispäin talosta. Lisää rakenteeseen pieni kallistus poispäin talosta. Noin 1 cm metriä kohti riittää.

RUUVIT
Silicium HT -puutavaraa ei yleisesti ottaen tarvitse esiporata, mutta poikkeustilanteita toki on... Jos
asennat ruuvit alle 30 mm:n päähän laudan reunasta, kannattaa reikä esiporata halkeilun välttämiseksi. Suosittelemme, ettei ruuveja asenneta alle 30 mm:n päähän laudan reunoista.
Käytä ruostumattomia A2- tai A4-ruuveja tai pintakäsiteltyjä C4-ruuveja. Asenna terassiruuvit lautaan
kohtisuoraan niin, että ruuvin kanta asettuu samalle tasolle laudan yläpinnan kanssa. Älä ruuvaa niitä
laudan pinnan alapuolelle.

RUUVINKANTOJEN ON OLTAVA TERASSIN PINNAN TASOLLA

VÄHINTÄÄN 30 MM
VÄHINTÄÄN 150 MM
MAANPINNASTA

VÄLI/ILMARAKO
Koska puu on elävä materiaali, joka turpoaa ja supistuu ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan, on
tärkeää tarkistaa puutavaran leveys huolellisesti ennen asennusta, jotta rakenteeseen jää riittävät
ilmaraot. Silicium HT toimitetaan aina kuivana, joten lautojen väliin on aina jätettävä vähintään 6 mm:n
ilmarako. Katso taulukosta mittojen mukaiset etäisyydet.
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ETÄISYYS REUNASTA REUNAAN, KATSO TAULUKKO
ILMARAKO VÄHINTÄÄN 6 MM
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