Att tänka på vid läggning av Cumaru

Färgvariationer i virket förekommer men jämnar ut sig med tiden och får en silvergrå patina.
Maskhål kan förekomma men är sällsynt. Enstaka mindre partier med icke fullt uthyvlade
partier får förekomma men är sällsynt.
När virket kommer kan vissa mindre partier uppfattas som lite sträva och småstickiga. Detta
putsas lätt av med en slipkloss med fint sandpapper eller med en slipmaskin för att få en len
yta. Som i allt annat trä kan det förekomma sprickbildning, främst vid kortsidorna.
Om Cumaru inte skall läggas direkt förvara trallen täckt med ventilation för att förhindra
mögelpåväxt och gärna i skugga.
Interwoods 2 dimensioner på Cumaru är nedtorkad och håller bredden 120mm eller 140mm
om den förvarats under tak för skydd mot sol, regn och väta. Cumaru sväller på bredden så
lägg alltid trallen med en luftspalt på min 6mm.
För bästa resultat vid montering av Cumaru bör Interwoods rostfria specialskruv användas
eller en A4 rostfri skruv med en godstjocklek på min 5 mm. Cumaru är ett hårdträ och måste
alltid förborras och försänkas för att undvika sprickbildning i trallen. Cumaru skall skarvas
över en dubbelregel. Skall förborras med 4 mm borr. (Obs! ej i regeln). Skruven sätts ca 25
mm in från kanten.
Bjälklaget under trallen skall ha cc-avstånd på max 60 centimeter.
Undvik att skruva däcket underifrån, det är stor risk att bräderna slår sig. Vill ni dölja
skruvskallarna är det ett bättre och säkrare alternativ att plugga hålen.
Interwoods plugg är 8mm långa med en diameter på 10 mm. Borra inte djupare än 6 mm,
använd Polyuretanlim och slipa sedan av golvet för bästa resultat.
Om ni skall olja se till att ni har rengjort trallen ordentligt innan. Stryk på ett tunt lager på en
mindre sektion åt gången och eftertorka med fin trasa för att undvika att golvet blir fläckigt.
Om man lägger på för mycket olja och inte får bort det överflödiga drar det till sig onödigt
med smuts.
Se mer om Cumaru på www.interwood.se
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