Fakta om Azobe hardved
– trevirke som er 10 ganger hardere enn eik
Botanisk namn: Lophira Alata.
Andre navn: Ekki - Bongossi.
Opprinnelsesområde: FSC Azobé-trevirke høstes i Vest-Afrika,
fra Sierra Leone i vest til Kongo-landene i sør.
Styrke klasse: Type 1-2 - D70.
Massevolum: 1100-1300 kg / m3.
Hardhet: 17.000 N.
Farge: Mørkebrun - rød.
Korning: Stort sett lange og litt uregelmessig fi ber, gir fi n overlate ved fresing (se maskinering).
Holdbarhet: Azobé hardved er meget holdbar og har lang levetid.
Beskrivelse: Azobé-tømmer som er nysaget har en rødbrun farge og blir gradvis mørkere, til mørk
rød og / eller sjokoladebrun etter eksponering. Kjerneveden har bemerkelsesverdige hvite til gule
bestanddeler i porene. Det unge treverket er lysere og sevjen er lett å skille. Trestrukturen i
overfl aten har en tekstur som er grov, med lange fi bre i lengderetningen.
Bruksområder: På grunn av de gode mekaniske og fysiske
egenskapene til Azobé hardved, brukes tømmeret til mange slags
konstruksjoner, f.eks. brokonstruksjoner, til offentlige terrasser og
brygger, lydbarrierer, staller og som underlag og strø for tungt utstyr.
Azobé blir også brukt i byggebransjen, spesielt for offentlige
uteområder der det er krav til lave vedlikeholdskostnader.
Maskinering: Til tross for den høge tettheten av Azobé-trevirke, er det godt egnet til maskinering.
Forboring er nødvendig på grunn av hardheten. Limopplevelsen med fi ngerskjøting for utvendig
bruk er god. Den tørker sakte med redusert risiko for sprekker og deformasjoner. I motsetning til
norske tresorter, så har mindre dimensjoner av Azobe høyere risiko for deformasjon enn store.
Skruing / spikring: Forboring er nødvendig.
Merknader: FSC Azobé hardtre er tilgjengelig i Kongo-bassenget.
Treet har en rett og sylindrisk stamme og når en diameter på opp til
1,8 m. Det brukes derfor i produksjonen av store dimensjoner.
Miljømerking: Forest Stewardship Council (FSC), er en ideell organisasjon, etablert i 1993, som
setter standarden for å sikre at hogst av skog blir utøvd på en miljøansvarlig og samfunnsnyttig
måte. Hvis et produkt, som f.eks. stolper av tropisk hardved, er merket som «100% FSC Certified»,
betyr det at treverket som blir levert til kunden og produsenten som stod for hogsten oppfyller
kravene fra Forest Stewardship Council.
FSC-sertifisering: Regnes som "gullstandarden" innen skogsdrift, 100% FSC er
betegnelsen for trevirke høstet fra skog som er ansvarlig forvaltet, samfunnsnyttig,
miljømessig bærekraftig og økonomisk levedyktig. Og FSC, som non-profi tt
organisasjon med bredt internasjonalt eierskap, arbeider målrettet og systematisk for
å fremme ansvarlig forvaltning av verdens skoger.
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