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Vurenhout is één van de meest gebruikte naald-

houtsoorten met een scala aan kwaliteiten. 

Lemahieu Timber Import importeert dit hout 

van de fi jnspar uit zagerijen in het hoge noor-

den (Noord-Europa en Rusland). Hoe kouder het 

klimaat, hoe stabieler en vormvaster het hout. We 

hechten veel belang aan duurzaam en 

verantwoord bosbeheer. Vurenhout van Lemahieu 

Timber Import is daarom altijd FSC®- of PEFC®-

gecertifi ceerd.

VUREN
Technische fi che

• Zeer veelzijdig.
• Ecologisch 

verantwoord.

Bron: www.houtinfobois.be

Vuren wordt door onderstaande Lemahieu-afdelingen verder verwerkt:

Lemahieu Processing
schaaft vurenhout met het 
gewenst profi el naarge-
lang de toepassing.

Lemahieu FireProtection 
zal het vurenhout brand-
vertragend behandelen in 
onze autoclaaf tot brand-
reactieklasse B-s1d,0.

FireProtection®
with Burnblock®

Lemahieu WoodProtection
verhoogt de duurzaamheid 
van vurenhout door het te 
drenken of onder druk te 
impregneren.

LDCwood, dochter van 
Lemahieu Group, kan vuren 
thermisch behandelen. Het 
resultaat, ThermoWood-
vuren, is duurzamer, stabieler, 
en daardoor perfect voor 
gevelbekleding. 

DUURZAAMHEID
Onbehandeld vurenhout is niet duurzaam en gevoelig voor blauwschimmel, vervuring, houtrot en 
aantasting door insecten, vooral de huisboktor. Het hout laat zich moeilijk impregneren. Zo dringt 
vocht heel moeilijk door in de houtstructuur, wat de kans op aantasting door zwammen verlaagt.

AFWERKING &
BEHANDELING

De afwerking van vurenhout is goed, als het voldoende gedroogd is (tot een vochtgehalte van 
minder dan 15%).
Wilt u vurenhout gebruiken voor buitentoepassingen? Dan moet u het hout impregneren in de 
diepte, wat heel moeilijk is – zelfs in autoclaaf onder vacuüm of druk.
Voor constructiehout moet het hout vooraf worden verduurzaamd volgens procedé A2.1.

TOEPASSINGEN

• spanten en structuren (massief, geïndustrialiseerd of gelijmd gelamelleerd)
• binnenhuisinrichting zoals meubels, deurlijsten, wanden, vloerbekleding, lijsten, rolluiken
• elektriciteitspalen, staken, stutten
• bekistingen, verpakkingen, paletten
• muziekinstrumenten (klankbodems voor violen, gitaren, piano’s, harpen)

NORMEN & 
CERTIFICATEN PEFC® of FSC® CE-markering


