SIBIRISK LÄRK
– det naturliga valet för det skandinaviska klimatet

Sibirisk lärk erkänns av fackfolk som det naturliga, miljömedvetna
alternativet. Det är det självklara valet för en lång rad syften, allt ifrån
vackra fasadbeklädnader, staket och terrasser till lekredskap och
trädgårdsmöbler.
Sibirisk lärk är ett barrträd, som växer mycket långsamt i centrala Sibiriens karga
klimat. Den långsamma tillväxten ger trädet ett högt innehåll av kåda och garvsyra.
Därför har sibirisk lärk en bra och naturlig impregnering. Barrträdets hårdhet
(densitet) är mycket hög jämfört med andra barrträd och den mekaniska egenskapen ca 30% högre än hos andra barrträd.
När den sibiriska lärken avverkas, är träden mellan 175 och 250 år gamla. De
färdiga och förarbetade kvaliteterna består i princip av 100 % kärnträ, som ytterligare stärker hållbarheten. Sibirisk lärk håller år efter år – med rätt behandling. Träslagets naturliga glöd ger ett elegant och vackert färgspel i byggnadskonstruktioner
och idag är den sibiriska lärken det alternativ, som föredras.
Sibirisk och skandinavisk kvalitet
Fredricsons Träs urval av produkter gjorda av sibirisk lärk förenar råvarans höga
kvalitet med förarbete av högsta kvalitet. Hela Fredricsons Träs sortiment har
förarbetats i företagsgruppens egna hyvlerier efter skandinavisk standard.
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SIBIRISK LÄRK
Ett vackert och användbart träslag

Goda råd vid montering av sibirisk lärk

Sibirisk lärk kan användas för en nästan obegränsad mängd byggnadskonstruk-

· Använd endast rostfria spikar (kamspikar)

tioner. Träslaget passar till fasadbeklädnader av fritidshus och åretruntbostäder,
carportar, förråd, terrasser, staket och lekredskap såsom sandlådor, gung- och
klätterställningar samt lekhus. Träslaget passar även till trädgårdsmöbler och

eller skruvar!
· Förborra alltid – för att minska risken för
sprickor!
· Montera träet på en bakomliggande konstruk

bänkar, samt invändig golv- och takbeklädnad.

tion med ett avstånd som värderas efter

Standardsortiment

förhållandena. Generellt ska konstruktionen

Nedan visas vårt standardsortiment av sibirisk lärk. Har du andra önskemål, är det

vara tätare än för andra barrträd, eftersom

bara att kontakta oss. Ingenting är omöjligt!

spänningarna i sibirisk lärk är större.

Dubbelfas

Fjällpanel

Enkelfas

· Vid fasader ska konstruktionen utföras så,
att beklädnad och vindpapp inte har direktkontakt. Montera på en avståndsträlist för
att säkra ventilation bakom beklädnaden.
· Se till att grundbehandla alla sidor

22x120 FT-profil 1001
22x145 FT-profil 1002
Finsågad/hyvlad
Trall

16x120 FT-profil 1003
Finsågad/hyvlad

22x120 FT-profil 1004
Finsågad/hyvlad

(gärna två gånger) innan montering.
· Se upp för svart ytbehandling. Värme

Bräda

Regel/Stolpe

koncentrationen blir mycket stor och träet
kan krympa.
Förvaring av sibirisk lärk

22x95
22x120
28x120
28x145
34x145
Hyvlad med fyra runda hörn

Trall räfflad 2 sidor

45x45, hyvlad,
45x70, hyvlad
45x95, hyvlad
45x120, hyvlad
45x145, hyvlad
45x170, hyvlad
45x195, hyvlad
Staketprofil

70x70, Stolpe,
hyvlad
90x90, Stolpe,
hyvlad

16x95, 4-hyvlad
22x45, 4-hyvlad
22x95
22x120
22x145
3-hyvlad med en finsågad yta

Parallellogram

· Sibirisk lärk ska förvaras torrt och under
tak för att motverka att träet vrids.
· På byggplatser ska sibirisk lärk ströas
vartannat varv.
· Se till att täcka virket omsorgsfullt med
presenningar på alla sidor och kanter!

28x145

34x45x22
45x45x22

Kontor och lager:
Södra Virvelvägen 2-4, Box 55, SE-232 21 Arlöv
Tel: 040-53 85 00 Fax: 040-43 02 70

Handledare

Återförsäljare:

34x120
34x145
45x95
45x120
45x145
Utgåva 1012

28x70

Kontor och lager:
Holmvägen 54, Stora Holm, Box 8844, SE-402 71 Göteborg
Tel: 031-70 50 500 Fax: 031-70 50 501
Kontor och lager:
Farabolsvägen 21, SE-290 60 Rönås, Kyrkhult
Tel: 0454-57 07 40 Fax: 0454-77 00 05
Kontor och lager:
Instrumentvägen 13-15, Hägersten, Box 47213, SE-100 74 Stockholm
Tel: 08-744 52 50 Fax: 08-744 15 57
Kontor och lager:
Ödestuguvägen 40, Box 70, SE-567 22 Vaggeryd
Tel: 0393-362 60 Fax: 0393-362 69
Webb: www.fredricsons.com, E-post: info@fredricsons.com

