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Holdbarhedsklasse 2 Samme klassificering som 
eur. eg og ceder (WRC)

Svind/kvældning  
– stærkt nedsat

Mindre ”bevægelser” 
sammenlignet med 
ubehandlet eller 
imprægneret træ

Ligevægtsfugtighed 
– stærkt nedsat

Altid tørrere på 
sammenlignelig placering

 

CELLOC Termisk Modificeret Træ 

PRODUKTER
Celloc Termisk Modificeret (varmebehandlet) Træ – i daglig tale ”TMT” 
findes både som TMT-nåletræ (især skandinavisk fyr) og TMT-hårdttræ 
(især regional ask og bøg). Der kan produceres traditionelle profiler samt 
ad hoc-opgaver.
Fromsseier Plantage A/S udfører den termiske modificering får en lang 
række tømmerhandlere, savværker og industrier. For færdige produkter 
henvises gerne til egnet forhandler.

ANVENDELSE
Celloc TMT kan med fordel anvendes udendørs på udsatte steder, dog 
uden jordkontakt

EGENSKABER
Den termiske modificering giver en holdbarhed på linje med cedertræ, eg 
mv.; svarende til holdbarhedsklasse 2 (EN 350-2). 
Derudover er træet formstabilt; både i forhold til svind og kvældning – 
men også i forhold til deformationer som krumning og ”kastning” – som 
for ubehandlede/imprægnerede materialer først optræder efter nogen års 
eksponering for vejrliget. Behandlingen betyder at træet har ”arbejdet 
færdigt”.
Forskellige former for overfladebehandling hæfter godt på materialet, og 
da der kun forekommer meget få harpiksudsvedninger, er produktet vel-
egnet til lyse farver. Det meget lille svind/kvældning betyder ligeledes at 
en malingsfilm ikke skal ”arbejde” så meget for at følge træets varierende 
størrelse – derfor holder overfladebehandling længere.

CERTIFICERING
Fromsseier Plantage A/S samarbejder med EPH; Entwicklungs- und Prüfla-
bor Holztechnologie; i Dresden. Fromsseier Plantage A/S har et certifikat 
på TMT-ask; hvilket betyder at EPH understøtter produktets anvendelse 
udendørs, dog uden jordkontakt.
Afprøvningen viser følgende resultater.

Islands Brygge – Lodret beklædning med varierende bredde/tykkelse.

Celloc anvendt som lodret listebeklædning.

Tranehavevej  - 40x40 mm lodret listebeklædning.

Celloc som traditionel facadebeklædning. Celloc som vandret listebeklædning.

Nørrebyvej 20, 6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 30 64. Fax 75 33 36 64
info@celloc.dk
www.celloc.dk
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Fromsseier Plantage A/S

TRÆ & TØMMER
Varmebehandlet træ


