MILJØ
Profileret raftehegn i lærk- og
egetræ
Naturen sørger for lang levetid

MILJØ hegn

MILJØ hegn

”MILJØ” er et nyt populært raftehegn, med cylinderdrejet
lærketræsrafter som nedsænkes, i de medfølgende profilerede egestolper. Ved at benytte cylinderdrejet rafter kan de
opsættes tæt, og derved sikre god stand mod vind og vejr
mange år frem. Samtidig giver hegnet minimal mulighed for
indkig og reducerer støjgener.
Rafterne findes i lærke- og egetræ. Begge er imprægnereret
fra naturens side ved at have et højt indhold af olie i harpiks.
Stolperne – kan leveres i forskellige træsorter. For maksimal
levetid anbefales egetræ. Trykimprægneret fyr kan også leve
res, men kræver løbende vedligeholdelse med træbeskyttelse.
Montering
MILJØ opsættes ved at støbe alle stolper og fastgøre vinkelbeslag i stolpens spor. På beslaget lægges bundraften
og herefter monteres næste rafte. Husk at sømme alle rafter.
Springer du dette over vil rafterne dreje sig og give et uens
udseende med tiden. Husk altid at holde nederste rafte ca 5
cm over jorden, således at raften ikke opnår jordkontakt.
Stolper: Stolperne kan leveres som C- (endestolper),
H- (mellemstolper) eller V- (90 grader) profiler.
Søm og skruer – kun rustfrie søm og skruer må bruges til
opsætning af lærkerafter. Galvaniserede søm og skruer kan
bruges såfremt der anvendes trykimprægnerede rafter eller
rafter uden bark.
For info om materialer, udvalg af dimensioner m.m. venligst
besøg www.alcatraz.dk
Levetid
MILJØ kan i - kombinationen lærketræs-rafter og egestolper – forventes at have en levetid på min. 20 år.
Vælges derimod tryimprægneret fyr stolper (NTR
godkendte stolper) og fyr-rafter, må levetiden forventes
nedsat til min. 10 år.
Husk altid – valget af stolper er afgørende for
hegnets levetid.
Vær iøvrigt opmærksom på forhold af fx. ekstrem
skygge, fugt, sol m.m., der kan have indvirkning på den
totale levetid.

Størrelser og kvaliteter
Stolper - runde (rangeret jf. længst holdbarhed):
Dia 14 x (fra 270 og 300 cm) eg, H, C eller V profil
Dia 14 x 300 cm tryimprægneret fyr, H, C eller V profil
Stolper firkantet:
12,5 x 12,5 x 300 cm eg, H, C eller V profil
12,5 x 12,5 x 300 cm tryimp. fyr, H, C eller V profil
Rafter (rangeret efter længst holdbarhed):
Dia 7 x 250 cm eg
Dia 7 x 250 cm lærk
Dia 7 x 250 cm tryimp
Dia 5 x 250 cm eg
Dia 5 x 250 cm lærk
Dia 5 x 250 cm tryimprægneret fyr
Alle stolper og rafter kan kombineres. Det anbefales
dog af synsmæssig hensyn, at man kun kombinerer
tryimprægneret med tryimprægneret.

Vedligeholdelse
Kombination af lærkerafter og egestolper kræver ingen
vedligeholdelse, idet træsorterne er imprægneret fra
naturens side. Hegnet kan dog med fordel behandles
med lærketræsolie, såfremt man ønsker at beholde
lærketræes flotte gyldne nuance. Trykimprægnerede
rafter skal vedligeholdes ca. hvert 3. år.
Du kan med fordel påføre olien, når hegnet er færdig
monteret.

