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Okan
Algemeen

zeer duurzaam hout uit de tropische bossen van West-Afrika;
fraai geel tot goudbruin kernhout, scherp afgelijnd van lichtroze spint;
kernhout heeft hoge weerstand tegen paalworm;
in België alleen topkwaliteit FAS (First and Second), zo goed als vrij van
spint, hart en andere gebreken;
technisch alternatief voor azobé;
is droog reuk- en smaakloos, maar heeft nat een onaangename geur.

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

Eigenschappen

Herkomst 
Okan is de commerciële naam voor Cylicodiscus gabunensis Hars, en behoort tot de familie van de Leguminosae. Het komt voor in de
tropische bossen van West-Afrika. In België wordt het ingevoerd vanuit Gabon, Kameroen, Ghana en Ivoorkust.

Uitzicht 
De boom wordt tussen de 40 en de 60 meter hoog. De rechte, cilindrische stam is takvrij tot 20 à 30 meter en heeft een diameter tussen 90 en
300 cm.

Kleur en tekening 
Het kernhout van okan is fraai geel tot goudbruin, met een olijfgroene tint. Onder invloed van licht wordt het roodbruin, en soms koperkleurig.
Het spinthout is lichtroze en scherp afgelijnd van het kernhout. De nerf is matig grof, de draad vaak kruisdradig.

Duurzaamheid 
Het kernhout van okan is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse I), het spint niet duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse V).

Droging en vochtgehalte 
Okan heeft neiging tot splijten en scheuren, en moet u dus langzaam drogen. Het vervormt zelden. Bescherm de kopse kanten en voorkom zo
eindscheuren.

Bewerking 
Okan heeft een hoge densiteit en wisselend draadverloop. Toch laat het zich met aangepast snijgereedschap onder een snijhoek van 10° glad
bewerken. Het laat zich goed draaien. Maar vergeet niet voor te boren!

Afwerking 
De oppervlakafwerking van Okan verloopt goed.

Toepassingen

palen;
waterbouwkundige of civiele constructies (zowel grond- als zoetwater- en zoutwatercontact);
bruggenbouw;
dwarsliggers;
industrievloeren;
wagonbodems;
terrasplanken;
allerlei draaiwerk.

Professionele info

Okan  

Gemiddelde volumieke massa* 950 kg/m³

Buigsterkte 133 N/mm²

Elasticiteitsmodulus 17.000 N/mm²

Druksterkte (evenwijdig met de vezel) 82 N/mm²

Schuifsterkte 20 N/mm²
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Hardheid (Janka) – Kops n.a.

Hardheid (Janka) – Langs 12.300 N

* bij 12% houtvochtgehalte

Commerciële afmetingen 
U kunt alle afmetingen bestellen. Voorbeelden?

 
27 x 155/180 mm

34 x 155/180 mm

41 x 155/180/205 mm

54 x 155/180/205 mm

65 x 90/155/180 mm

130 x 130 mm

155 x 155 mm

180 x 180 mm

205 x 205 mm

Allemaal in lengtes van 215 cm en meer.

Gerelateerde toepassingen

Constructiehout Terrashout Tuinhout

http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/constructiehout
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