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Technische specificaties

• Toepassing: interieur
• Houtsoort: Eik (Quercus robur)
• Herkomst hout: Nederland, Frankrijk, Tsjechië
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Profiel: standaard hebben onze producten 

een bekantrecht profiel. In overleg zijn 
diverse andere profielen mogelijk.

• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met 
zwarte kop

Tijdloze, rustieke tekening, stoer 
karakter, Wabi Sabi, duurzaam

Productomschrijving

Houtsoort

Maatvoering

Standaard leveren wij Ayagawa planken op de volgende 
afmetingen:

Dikte: 23mm tot 30mm 
Breedte: 145mm, 165mm en 190mm
Lengte: tot 3000mm

Daarnaast zijn in overleg ook andere maatvoeringen tegen 
een meerprijs mogelijk. De levertijd is standaard 10-12 weken, 
maar informeer gerust naar de mogelijkheden!

Fixatie

Brandklasse

Ayagawa is de eiken variant van het verkoolde Japanse Shou 
Sugi Ban. Het robuuste eikenhout met brosse koollaag heeft een 
tijdloze, rustieke tekening. Door het branden in de vlammen 
van onze oven krijgt Ayagawa een fraaie, doffe zwarte kleur. 
De noesten in de koollaag geven het hout een stoer karakter. 
Ayagawa kan alleen gebruikt worden voor interieur toepassingen. 
We fixeren de koollaag van Ayagawa altijd met Bito Hard om 
afgeven te voorkomen en de koollaag te versterken.

Ayagawa is een natuurproduct. Dat betekent het product 
onderling kan afwijken.

Ayagawa wordt gemaakt van eikenhout, een robuuste en veelzijdige houtsoort. Eikenhout heeft duurzaamheidsklasse 
2-3. Karakteristiek aan eikenhout is de aanwezigheid van noesten en dat het hout blijft werken onder invloed van 
vocht- en temperatuursverschillen. Hierdoor kan het hout in de loop der jaren bijvoorbeeld iets krom trekken. De 
noesten kunnen zichtbaar zijn in de koollaag. 

De koollaag van Ayagawa is kwetsbaar voor stootschade. Wij leveren Ayagawa daarom standaard gefixeerd met Bito 
Hard, een harde coating. Deze fixatie zorgt ervoor dat de brosse koollaag wat matter en sterker wordt en niet meer 
afgeeft.

Ayagawa heeft standaard brandklasse D, S3, D0 (Europese standaard - EN13501). 



Meer zien? 
Volg ons op social media:

Middelweg 85
3956 TL Leersum (NL)
+31 343 768 959
contact@zwarthout.com
www.zwarthout.com

Veroudering

Ayagawa behoeft in principe geen onderhoud. Eventueel voorzichtig afstoffen 
met een plumeau of zachte, niet pluizende doek is voldoende. Eventuele vlekken 
kunnen voorzichtig verwijderd worden met schoonmaakazijn en een zachte 
doek. Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen raden we af. Gebruik geen 
schuurspons, dat kan het kooloppervlak onherstelbaar beschadigen.  

Het is mogelijk dat er in de loop van de jaren kleine verweringsplekken of kleine 
beschadigingen ontstaan in het hout. De koollaag van Ayagawa is  hard, 
maar stootgevoelig. Probeer het hout niet zelf bij te branden! Ook het zwart 
verven van beschadigingen raden wij af. Dat levert geen mooi resultaat op; 
de uitstraling van verf is anders dan de doffe koollaag. Neem bij (grote) 
beschadigingen contact met ons op voor de herstel mogelijkheden. Hiernaast 
is te zien hoe het eruit kan zien als er een stukje van de koollaag afchipt. Dit 
afchippen heeft geen effect op de kwaliteit van het onderliggende hout of de rest 
van de koollaag. 

Toepassingen

Het robuuste eikenhout 
met brosse koollaag heeft 
een tijdloze, rustieke 
tekening.

Verouderingsproces Ayagawa

https://www.facebook.com/zwarthout/
https://nl.pinterest.com/pweijnen/shou-sugi-ban/
https://www.instagram.com/zwarthout_shousugiban/
https://www.linkedin.com/company/zwarthout-shou-sugi-ban/
https://www.youtube.com/channel/UCcKfEH6aoQslRO1ArqYdpSQ

