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Cloeziana hardhout en palen
Cloeziana hout is licht geel tot bruin hardhout uit Zuid-Afrika. Met een
duurzaamheidsklasse I is Cloeziana hardhout zeer duurzaam te noemen.
Ook de sterkteklasse is zeer positief van Cloeziana hout. Het kernhout is
vaal geelbruin, terwijl het spinthout licht gelig is. Het meeste Cloeziana
wordt geleverd met ingesloten hart. Hartsporen kunnen naar buiten toe
treden en zullen getolereerd moeten worden. Het dikteverloop is circa
10mm per meter. Cloeziana hout is van oorsprong afkomstig uit
Australië en is in Zuid-Afrika aangeplant. Deze houtsoort is geliefd om
zijn snelle groei in de eerste 12 jaar en de kaarsrechte cilindrische stam. Cloeziana palen zijn dan
ook een veel voorkomende toepassing van deze houtsoort. Cloeziana hardhout is van nature
immuun voor aantasting door paalworm (SHR 2004). Wij leveren verschillende producten gemaakt
van dit Cloeziana hout.

De voordelen van Cloeziana hout
Met name de Cloeziana palen zijn zeer aantrekkelijk vanwege de volgende punten:

•
•
•
•
•
•
•

Kaarsrechte stam
Zeer hoge duurzaamheid
Lengtes tot 18 meter mogelijk (standaard tot 14 meter)
Paalwormbestendig
Goed te zagen, zeker als het hout vers is
Gunstige prijs t.o.v. vierkante palen
Perfect alternatief voor gecreosoteerde palen

Cloeziana hout van verantwoorde Afkomst
Vanwege alle positieve eigenschappen van deze houtsoort hebben wij hier zeer veel vertrouwen in
en bieden we Cloeziana hardhout graag aan. Wij leveren al ons Cloeziana hout, palen en andere
producten voor de beste prijzen en met een erkend FSC keurmerk. Hierdoor garanderen wij
producten met een eerlijke en verantwoorde afkomst.

Eigenschappen Cloeziana hout
Naam:

Cloeziana

Uiterlijk:

Licht geel tot bruin hardhout

Duurzaamheidsklasse:

I

Sterkteklasse:

D50 (D70 bij buiging toepassingen)

Massa kg/m3:

Vers 890 - 1180
Gedroogd 700 - 990

Lijmen:

Goed

Buigen:

Matig

Afwerking:

Goed te zagen en glad af te werken
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Naam:
Combinatie met ijzer:

Cloeziana
-

Herkomst:

Zuid-Afrika

Certificaat:

FSC

Extra:

Goed te gebruiken voor waterbouw

Toepassingen:

Waterbouw voor steigers, bruggen,
brugdekken, damwanden, gordingen, palen
en wrijfgordingen.

Alternatieven:

Tamme Kastanje (Cloeziana palen)

Ons verkoopteam helpt graag verder met vragen of het kopen van Cloeziana hout. Bel ons op +31
547 286 350 of bereik ons via het e-mailadres verkoop@reggehout.nl.
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