BEDST I TEST
Saga Wood er det bæredygtige alternativ til træbeklædning i det moderne byggeri.
Kendetegnende for Saga Wood er en ekstrem modstandsdygtighed og lang holdbarhed
– alle Saga Wood-produkter er i holdbarhedsklasse 1, hvilket er den højest mulige
klassificering i forhold til træs levetid.
Saga Woods ekstreme holdbarhed opnås gennem termomodificering og efterfølgende
imprægnering med linolie. Varmebehandlingen øger træets stabilitet og reducerer
fugtoptagelsen, og testresultater fra Teknologisk Institut viser, at træet allerede efter
denne behandling opnår holdbarhedsklasse 1. Men vi forlænger levetiden yderligere
ved herefter at imprægnere træet med vores egen rensede linolie, som skaber en stærk
termoplastisk membran og giver det en overflade, der kræver minimalt vedligehold.

BÆREDYGTIGHED, KVALITET OG LANG LEVETID
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Når du vælger Saga Wood, får du ikke blot et kvalitetsprodukt med længere holdbarhed
og mindre vedligehold end andre træprodukter – du gør samtidig naturen en kæmpe
tjeneste. Alle Saga Wood-produkter er Svanemærkede og produceres med respekt for
naturen og miljøet. Til produktionen anvendes kortrejst råtræ, der kræver mindst
muligt transport, og alle vores produkter kan genanvendes eller bortskaffes med
minimal miljøpåvirkning.

HVAD ER SAGA WOOD?
Saga Wood er termomodificeret og linolieimprægneret træ produceret med respekt
for naturen og miljøet. Vi anvender udelukkende PEFC- eller FSC-certificeret råtræ i
produktionen af Saga Wood. Træet skoves i Europa, men matcher kvaliteten i de kendte
hårdttræstyper fra regnskovene, der fragtes hertil under stor miljøbelastning.
Termobehandlingen øger træets stabilitet med op til 90 % og reducerer fugtoptagelsen.
Den efterfølgende imprægnering med naturlig linolie omslutter træet med en
beskyttende membran og modvirker alge- og svampeangreb. Resultatet er en lang
levetid, som kvalificerer alle Saga Woods produkter til holdbarhedsklasse 1.
Under fremstillingen af de færdige produkter anvender vi bio-olie, og træet kan efter
udtjent levetid genanvendes eller bortskaffes med minimal miljøpåvirkning.
Alle Saga Wood-produkter er Svanemærkede.

DERFOR ER SAGA WOOD
I EN KLASSE FOR SIG:
LANG LEVETID
(HOLDBARHEDSKLASSE 1)
BÆREDYGTIG OG
MILJØVENLIG PRODUKTION
KRÆVER MINIMALT
VEDLIGEHOLD
KONKURRENCEDYGTIG
PRIS

Forskning fra Kunstakademiets Arkitekt
har undersøgt levetiden på klassiske
byggematerialer og -metoder, som blev
anvendt før 1960. Fx har udvendige
linoliemalede bræddebeklædninger en
levetid på 250 år, mens trykimprægneret
træ til sammenligning har en levetid
på 50-60 år. Saga Wood-produkterne
er imprægneret med naturlig linolie
udvundet af hørfrø.
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ALLE PRODUKTER
ER SVANEMÆRKEDE

SAGA WOOD
– GUARDED BY NATURE

