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Арт. Номер GS07.26     Декинг (дървен под) от АКАЦИЕВО ДЪРВО 

    

Декинг с рамери на летвите: 

Дебелина: 20, 25 и 40 мм. 

Стандартна широчина: 110 мм. ( по желание на клиента можем да изпълним всеки друг размер)  

Дължина: до 6 метра чрез слепване 

 

 

Декинга може да бъде с оребрение, извита повърхност, гладки, заоблени и скосени, със 

или без скрит монтажен жлеб. 
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КАЧЕСТВА НА ДЪРВОТО: Акацията има отлични технически характеристики, 

висока естествена трайност и често декоративен и красив вид. Дървото е тежко и търдо 

и здравината му превъзхожда многократно тази на дъба или други широколистни 

видове. 

Трудно се  манипулира, здраво е и е еластично. Степента на свиване е ниска. Веднъж 

изсушено дървото има отличен стабилитет. Процеса по съхнене протича много бавно. 

Поради разклонените нишки и усукванията при растежа си Робиня се изкривява и цепи. 

Въпреки това, качествено предварително изсушаване на открито и изолация на двата 

края позволява много добри резултати при техническото сушене.   

Робиня притежава отлична здравина. Всички връзки с болтове, други крепежи, лепила 

и др. са много стабилни. Въпреки това се изисква предварителното проходно 

разпробиване.  Сърцевината има натурална защита срещу гъбички и инсекти. Робиня е 

единствения вид дърво, което е от клас 1-2 според европейския DIN EN 350-2 

стнадарт, което му дава 10 години гаранция против гниене дори и директно 

потопено в земята.  

В ЧИСЛА: 

Тежест ( мокро) – 930 кг/м3 

Тежест (изсушено) – 0,66 – 0,79 г/м3 

Сила на компресия: 55-75 N/mm2 

Сила при огъване: 120-16 N/mm2 

ПРИЛОЖЕНИЕ: За външна употреба АКАЦИЯ (Робиня) се определя основно като 

конструктивно дърво за употреба в земята и в ландшафта, за детски съоръжения, както 

и за конструкция на настилки, огради и тераси. Там където влагата е съществен фактор 

и проблем. Много подходящ материал е за използване около морски, речни, блатни и 

езерни зони.  

Дървото се ползва изключително за огради и колчета във фермерството, лозарството, и 

плодовите градини.   
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2. ФАСАДНИ СИТЕМИ 

     

Акациевата дървесина е един от най-подходящите материали за изграждане на фасади 

на различни сгради. Това се дължи най-вече на качествата на дървото, като 

изключителната издръжливост на влага и издръжливостта на неблагоприятни 

атмосферните условия.   
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