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Onze afdeling Lemahieu Timber Import werkt met 

vaste, betrouwbare partners in Siberië voor de import 

van lariks (100% traceerbaar hout!) Wij streven er altijd 

naar om de best mogelijke kwaliteit aan te kopen. Want 

een rechtere vezelloop verhoogt de densiteit van het 

hout en zorgt voor een stabieler product. Een vorm-

vaste plank is veel duurzamer en laat zich gemakkelijker 

bewerken. 

LARIKS
Technische fi che

• Zeer stabiel.

• Zeer goede verhouding 

prijs/duurzaamheid.

Bron: www.houtinfobois.be

Lariks wordt door onderstaande Lemahieu-afdelingen verder verwerkt:

Dankzij de hoge duurzaamheid wordt Syberische 
lariks vaak toegepast voor constructies, 
gevelbekleding en terrassen. Bij Lemahieu 
Processing hebben we dan ook al vele jaren erva-
ring om deze houtsoort te schaven tot elk gewenst 
profi el. 

DUURZAAMHEID
Het kernhout is matig duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse III) en is gevoelig voor aantas-
ting door termieten. Het spinthout is niet duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse V).

AFWERKING &
BEHANDELING

De afwerking van correct gedroogd lorkenhout levert geen problemen op. Ontvet wel de harsrijke 
delen vóór u het hout afwerkt met verf, vernis, was of beits.
Lorkenhout voor buitenschrijnwerk vereist een behandeling volgens procedé C1, gevolgd door 
C2, CTOP of een dekkende verf. Dankzij zijn kleur, textuur en duurzaamheid kan lorkenhout ook 
onafgewerkt worden gebruikt. Het hout vergrijst dan met de tijd en houdt zijn natuurlijk e� ect.
Lorkenhout voor dragende structuren onder dak vereist een behandeling volgens procedé A2.1, 
onbeschermde structuren volgens procedé A3 en palen volgens procedé A4.1.

TOEPASSINGEN

• divers binnenschrijnwerk zoals trappen, plankenvloeren, planchetten, meubelen, decoratie
• buitenschrijnwerk zoals ramen, deuren, gevel- en dakbekleding
• paaltjes, dwarsliggers, houten tegels, bruggen (werken in grondcontact)
• chalets
• structuurelementen, stadsmeubilair en telefoonpalen
• scheepsbouw en waterwerken

NORMEN & 
CERTIFICATEN PEFC® ou FSC® CE-markering


