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Sapelli 
 
Algemeen 
 

 

 

• matig duurzaam hout uit Midden- en West-Afrika; 

• roodachtig bruin kernhout met vaak goudglans, rozegrijs spint; 

• zeer gegeerd voor binnenhuisinrichting; 

• in België topkwaliteit FAS (First and Second), zo goed als vrij van spint, hart en andere gebreken; 

• heel decoratieve tekening op kwartier én dosse. 

 
Eigenschappen 

Herkomst 
Sapelli is de commerciële naam voor de botanische soort Entandrophragma cylindricum Sprague en behoort tot 
de familie van de Meliaceae. Het komt voor in het permanent groene tropische regenwoud van haast alle landen 
in Midden- en West-Afrika (o.a. Ivoorkust, Ghana, Nigeria, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, RD Congo, 
Congo-Brazzaville). 

Uitzicht 
Deze bomen worden 40 tot 50 meter hoog, en hebben een diameter van 70 tot 120 cm. De rechte, takvrije, 
cilindrische stam is 15 tot 20 meter lang. Aan de voet van de stam vindt u vaak kleine plankwortels. 

Kleur en tekening 
Het kernhout van sapelli heeft een roodachtig bruine kleur en vaak een gouden glans. Het spint is rozegrijs. De 
kenmerkende kruisdraad is soms onregelmatig. Zo krijgt het kwartierse hout zijn typische brede strepentekening 
van donkere en lichte banden. Op dosse heeft het hout een decoratieve vlamtekening. De nerf is matig fijn. 

Duurzaamheid 
Het kernhout van Sapelli is matig duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse III), het spint is niet 
duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse V). 

Droging en vochtgehalte 
Opgelet met het drogen van Sapelli: het kruisdradige hout ontwikkelt droogspanningen. Las dus genoeg tijd in 
tussen het drogen en de machinale verwerking. Zo hebt u minder kans op vervormingen. 

Bewerking 
Sapelli is goed bewerkbaar, zowel machinaal als met handgereedschap. Schaaf en frees het onder een kleine 
snijhoek om uitspringende vezels (cf. kruisdraad) te voorkomen. 

Afwerking en bevestiging 
Sapelli laat zich goed afwerken, zowel met watergedragen als oplosmiddelhoudende beitsen, verven of 
vernissen. Het is gemakkelijk te spijkeren en te schroeven. In contact met ijzer komen er wel soms blauwgrijze 
vlekken voor. 
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Toepassingen 

• parket en plankenvloeren; 

• binnenschrijnwerk; 

• buitenschrijnwerk (ramen, deuren, jachtbouw); 

• lambriseringen; 

• schroten voor wanden en plafonds; 

• binnendeuren; 

• trappen; 

• meubelen; 

• jachtbouw; 

• draaiwerk; 

• piano- en orgelbouw; 

• snijfineer; 

• multiplex. 

 
Professionele info 
 

Sapelli   

Gemiddelde volumieke massa* 650 kg/m³ 

Buigsterkte 105 N/mm² 

Elasticiteitsmodulus 12.000 N/mm² 

Druksterkte (evenwijdig met de vezel) 56 N/mm² 

Schuifsterkte 15,7 N/mm² 

Hardheid (Janka) – Kops n.a. 

Hardheid (Janka) – Langs 6.700 N 

* bij 15% houtvochtgehalte 
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Commerciële afmetingen 

 
Dikte 

26 mm 65 mm 

Vaste breedtes 80/105/130/155/180/205 mm 90/105/130/155 mm 

Lengte 185 cm en langer, gemiddeld 275 cm en langer 

Sapelli met een dikte van 26, 40, 52, 65, 80 of 105 mm  

wordt ook ingevoerd in vallende breedtes van 15,5 cm (met 10 à 15% van 10 tot 14 cm),  

en met een lengte van 185 cm en langer (gemiddeld 275 cm en langer). 

Sapelli wordt ook gecommercialiseerd als balken van 155 x 155 mm, 

 met een lengte van 185 cm en langer (gemiddeld 275 cm en langer). 

Sapellihout wordt ook ingevoerd als geschaafd en verlijmd raamhout met de volgende  

dikte x breedte x lengte: 
63 mm x 86 mm in lengtes van 100 tot 330 cm (met massieve buitenlagen) of 590 cm  

(met drie gevingerlaste lagen) 
63 mm x 125 mm in lengtes van 100/230 cm (met massieve buitenlagen) of 450/590 cm  

(met drie gevingerlaste lagen) 

Voor trappen en werkbladen worden ook geschaafde en verlijmde panelen ingevoerd 

 met een dikte van 20 tot 50 mm, een maximumbreedte van 120 cm  

en een maximumlengte van 500 cm. 

 

Admin
Placed Image




