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Koto
Algemeen

Afrikaanse houtsoort met homogene structuur;
crèmekleurig tot geelwit kern- en spinthout;
niet duurzaam: alleen geschikt voor binnentoepassingen;
snij- en schilfineer vooral als basis voor overgefineerd plaatmateriaal
(meubelen, winkelinrichting, wand- en plafondbekleding);
ook geschikt voor divers binnenschrijnwerk zoals ramen en deuren,
meubelen, trappen, plankenvloeren en parket;
FAS (First and Second) voor topkwaliteit: zo goed als vrij van hart en
andere gebreken.

De foto's van de houtsoorten zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de
realiteit.

Eigenschappen

Herkomst 
Koto is de commerciële naam voor de botanische soort Pterygota bequaertii De Wild. en Pterygota macrocarpa K. Schum. Ze behoort tot de
familie van de Sterculiaceae en komt uit het Westen van tropisch Afrika. België brengt vooral Koto uit Ivoorkust, Ghana en Kameroen op de
markt.

Uitzicht 
De Kotoboom wordt gemiddeld 25 tot 40 meter hoog. De takkenvrije stam is 15 tot 20 meter lang, recht en cilindrisch. De stam heeft een
diameter van 50 tot 90 cm, in een zeldzaam geval 120 cm, en hoge wortelaanlopen.

Kleur en tekening 
Het kernhout is crèmekeurig tot geelwit en niet duidelijk van het spinthout te onderscheiden. De houtstructuur is vrij homogeen met satijnachtig
uitzicht. Koto heeft een rechte draad, soms kruisdraad, en een matig grove nerf. 
Het hout bevat minerale inhoudsstoffen die soms witte, bruine of zwarte stippen of onregelmatige streepjes opleveren. Af en toe vertoont het
ook zwarte wormsteken. 
Gestoomd Kotohout of Anatolia heeft een typische lichtbruine kleur.

Duurzaamheid 
Het kern- en spinthout zijn niet duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse V).

Droging en vochtgehalte 
Koto droogt matig snel met weinig risico op trekken of scheuren. Het hout is gevoelig voor blauwschimmel. Daarom wordt het ingevoerd met
een vochtgehalte tussen 10 en 14% en eventueel nagedroogd tot 8 à 10%.

Bewerking 
Koto is gemakkelijk bewerkbaar. Voor een mooi glad oppervlak zijn een snijhoek van 20° en scherp gereedschap nodig. Snijden en schillen gaat
meestal probleemloos.

Afwerking en behandeling 
De afwerking van Koto is goed. Het hout bevestigen met spijkers of schroeven gaat ook goed. 
Koto is gevoelig voor aantasting door Lyctus. Daarom is een preventieve behandeling volgens procedé A1 ten zeerste aanbevolen.

Toepassingen

snij- en schilfineer (om divers plaatmateriaal te bekleden);
lijsten;
divers binnenschrijnwerk: ramen, deuren, wand- en plafondbekleding;
trappen, plankenvloeren en parket.

Professionele info

Koto  

Gemiddelde volumieke massa* +/- 580 kg/m³

Radiale krimp 60 tot 30% r.v.** n.a.

 90 tot 60% r.v.** n.a.

Tangentiële krimp 60 tot 30% r.v.** n.a.
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 90 tot 60% r.v.** n.a.

Werken 60 tot 30% r.v.** middelmatig

 90 tot 60% r.v.** middelmatig

Buigsterkte n.a.

Elasticiteitsmodulus n.a.

Druksterkte (evenwijdig met de vezel) n.a.

Schuifsterkte n.a.

Hardheid (Janka) – Kops n.a.

Hardheid (Janka) – Langs n.a.

* bij houtvochtgehalte van 12 procent / ** relatief luchtvochtgehalte

Commerciële afmetingen

 
Koto met een dikte van 26, 40, 52, 65 of 80 mm wordt vooral ingevoerd in vallende breedtes van 15,5 cm en breder (met 10
à 15% van 10 cm en breder), en met een lengte van 185 cm en langer (gemiddeld 275 cm en langer).

Daarnaast is Koto soms ook verkrijgbaar met een dikte van 26 mm en een vaste breedte van 10,5, 13 of 15,5 cm.

Gerelateerde toepassingen

Binnendeuren Interieurinrichting Plafonds Trappen

http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/binnendeuren
http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/interieurinrichting
http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/plafonds
http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/trappen
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