
MARUGAME THIN

KARAKTERISTIEK, HARD, DUURZAAM, VEELZIJDIG, 
MILIEUVRIENDELIJK, VRIJ VAN ONDERHOUD

PRODUCTOMSCHRIJVING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Toepassing: alleen interieurtoepassingen
• Houtsoort: Pinus Radiata
• Herkomst hout: Nieuw-Zeeland
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht  

profiel. In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk.
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Voor 

deze 10mm variant kan ook een watervaste, vullende  
houtconstructielijm gebruikt worden. In overleg kunnen Tiga 
clips gebruikt worden voor een blinde bevestiging. 

HOUTSOORT

MAATVOERING

Standaard leveren wij Marugame Thin planken op de volgende 
afmetingen:

• Dikte: 10mm 
• Breedte: 100mm, 150mm en 200mm
• Lengte: 2,4m, 3m, 3,6m, 4,2m en 4,8m

Daarnaast zijn in overleg ook andere maatvoeringen tegen een 
meerprijs mogelijk. De levertijd is standaard 6-8 weken, maar 
informeer gerust naar de mogelijkheden!

Marugame Thin Marugame Thin RAW

FIXATIE

Marugame Thin is een dunne variant van Marugame. Marugame 
Thin is alleen verkrijgbaar in 10 mm dikte. Dit maakt deze variant 
uitermate geschikt als duurzame afwerking in interieurs en als 
meubelbekleding. Marugame Thin heeft een karakteristieke, 
gelijkmatige tekening in de harde koollaag, die standaard 
gefixeerd wordt tegen afgeven op handen en kleding. 

Marugame Thin is een natuurproduct. Dat betekent het product 
onderling kan afwijken.

Het hout voor Marugame Thin wordt gemaakt door Accoya® van Radiata Pine, een snelgroeiende dennensoort. Het hout is 
gemodificeerd door een (niet-giftig) acetyleringsproces. Accoya® heeft duurzaamheidsklasse 1, uitgebreide kwaliteitscertificaten (o.a. 
KOMO, RAL, BBA en WDMA) en een cradle to cradle gold certificering. Het hout heeft een levensduur van minstens 50 jaar bovengronds 
en 25 jaar bij gebruik onder de grond en in zoetwater.

De koollaag van Marugame Thin wordt gefixeerd met Bito Green, een harde coating op waterbasis. De Bito zorgt ervoor dat de koollaag 
wat matter en taaier wordt en niet meer afgeeft. Ideaal voor interieurtoepassingen. 

PRODUCTINFORMATIE

MARUGAME THIN RAW

Het is mogelijk om een variant van Marugame Thin te leveren die ruw bezaagd is i.p.v. gladgeschuurd. Met deze methode zijn de 
zaagsneden zichtbaar in de koollaag. Dit geeft de planken een extra robuust uiterlijk.



Shou-Sugi-Ban

ONDERHOUD

Marugame Thin 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 een zachte zeep en doek. Het gebruik van chemische 
reinigingsmiddelen raden we af. 
Probeer eventuele kleine beschadigingen niet zelf bij te branden! Het zwart verven van beschadigingen met zwarte verf raden we af; 
het levert meestal geen mooi resultaat op. De uitstraling van verf is namelijk anders dan de glans van de koollaag. Neem bij (grote) 
beschadigingen contact met ons op voor de herstelmogelijkheden. 

BRANDKLASSE

Marugame Thin heeft standaard brandwerendheid klasse D, S0, D1 (Europese standaard - EN13501).

TOEPASSINGEN

Meer zien? 
Volg ons op social media:

Middelweg 85
3956 TL Leersum (NL)
Telefoon: +31 6 2784 8952
Email: contact@zwarthout.com

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

