Asztalos minőségű lombos fűrészáru
Bükk:
Halványsárgás, világosszürkés, rózsaszínes tónusú anyag. A szíjács és a geszt
nehezen különíthető el. Az időnként előforduló vörösesbarna álgeszt a fa
betegségének tünete. Bélsugarai szélesek, 1 mm körüliek, a sugármetszeten
tükröket alkotnak. Minden szerszámmal jól és könnyen megmunkálható. Jól
gőzölhető, ettől színe vörösesbarnára változik. Gőzölve jól hajlítható, jól
szegelhető, csavarozható, de repedékenysége miatt előfúrás ajánlatos. Jól
ragasztható. Jól pácolható, előkezelés nélkül is jól lakkozható. Fény hatására
idővel sárgul. Nagyon sokoldalúan használható faanyag. Bútor-, épület- és
szerkezeti fának, bánya- és talpfának, farost- és rétegelt lemez készítésére,
papír- és faszéngyártásra alkalmas.

Tölgy:
Értékes, jól megmunkálható keményfa, de csak gőzölés után hámozható,
faragható. Keskeny szíjácsa sárgásfehér, gesztje sárgásbarna. A legtöbb faj fáját
kíméletesen kell szárítani, mert könnyen repedezik. Tartós ipari fa, amiből
egyaránt készítenek bútorokat, hordókat, parkettát, használják épület-, talp- és
bányafának. Csersavtartalma miatt biológiai ellenállóképessége is jó.

Juhar:
Színes geszt nélküli, fehér színű anyag, néha sárgás árnyalattal. Ritkán sötét színű
álgeszt képződik benne, ez a fa betegségének tünete. Az évgyűrűhatár az ottani
vastagabb falú rostok miatt sötétebb vonalként rajzolódik ki. Bélsugarai a
sugármetszeten

sűrűn

sorakoznak,

fényes

szalagokként,

pöttyökként

mutatkoznak, a fának selymes fényt adnak. Homogén, egyenletes, finom
szerkezetű anyag. Minden szerszámmal jól és könnyen megmunkálható. Gépi
forgácsoláskor könnyen pörkölődik. Gőzölve jól hajlítható. Szépen csiszolható,
ritkán pácolják, jól lakkozható, jól szegelhető, csavarozható, jól ragasztható.
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Cseresznye:
Szíjácsa keskeny, sárgás vagy halvány vöröses, gesztje világos vörösesbarna.
Bélsugarai kicsik, szabad szemmel csak a sugármetszeten láthatók vékony
csíkok formájában. Könnyen és jól szárítható kis hajlammal a vetemedésre.
Minden szerszámmal jól és könnyen megmunkálható. Gőzölve jól hajlítható,
jól szegelhető, csavarozható, jól ragasztható, jól lakkozható.

Raktárprogram:
Vastagság:

27 / 33 / 40 / 52 / 65 / 80 mm (fafajonként változó)

Vágásforma:

Szélezetlen

Nedvességtartalom:

Friss / Műszárított

Asztalos minőségű fenyő fűrészáru
Lucfenyő:
Színes geszt nélküli, könnyű, nagyon puha, fehér vagy szalmássárga
színű anyag. Leggyakoribb épület- és asztalosipari alapanyag.
Könnyű puha fa, sűrűsége függ a termőhelytől. Nagy zsugorodási
hajlama miatt könnyen vetemedik. Szerkezeti célú felhasználását a
göcsösség befolyásolja. A fatestben gyakoriak a gyantatáskák.
Gyorsan, relatív könnyen szárítható. Mechanika megmunkálás
szempontjából az egyik legelőnyösebb fafaj.
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Vörösfenyő:
Gyantajáratokkal átszőtt, melyek viszonylag aprók, szabad szemmel alig láthatók.
Vöröses fája nagyon tartós és szilárd. Ez a legértékesebb fenyőfa. Meglehetősen sok
változata létezik (európai, szibériai). Nagy gyanta- és csersav tartalmának
köszönhetően az időjárás viszontagságait jól tűri, emellett rugalmas, szívós, könnyen
hasítható. Még nagyobb vetemedési hajlama van, agresszív anyag. Könnyen gyorsan
szárítható.
Mechanikailag könnyen megmunkálható. Felhasználható bányászatban,
vasútépítésben, bútor- és lépcsőkészítésre.
Velence belvárosa, Szentpétervár belvárosa és Magyarország Országháza is
vörösfenyő cölöpökön áll.

Borovi / Erdei fenyő:
Gyantajáratokkal szintén átszőtt. Szíjácsa széles, sárgás vagy halvány vöröses, gesztje vörösesbarna. Az
átmérőnek kb. kétharmadát teszi ki. A puha, könnyű anyagban sok nagyméretű gyantajárat van. A tavaszi és az
őszi pászta élesen elkülönül, az évgyűrűk gyakran hullámosak. Gyorsan,
jól szárítható, de közben vetemedhet, gyűrűs és bélrepedések
keletkezhetnek benne. A lucfenyőnél kevésbé vetemedik. Minden
forgácsoló szerszámmal könnyen megmunkálható, de rosszul faragható.
A gyantatáskák a faanyag minőségét rontják. Tartóssága szabadban kb.
60 év, vízben kb. 500 év, állandóan szárazon kb. 1000 év. Sokoldalú
faanyag.

A

magasépítésben,

a

föld-

és

vízműépítésben,

a

bútorgyártásban, hajóépítésben, bányafának, vasúti talpfának, vezetékoszlopnak használják.

Raktárprogram:
Vastagság:

25 / 30 / 40 / 50 mm (fafajonként változó)

Vágásforma:
Nedvességtartalom:

Szélezett / Szélezetlen
Előszárított / Műszárított
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