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Tali
Algemeen

zeer duurzaam Afrikaans hardhout;
bruingeel tot bruinrood kernhout, geelgrijs tot donkergeel spinthout;
kruisdraad en (matig) grove nerf;
gemakkelijk te bewerken en af te werken;
net zoals Azobé, geschikt voor zware buitenconstructies zoals waterwerken,
bruggen, spoorwegdwarsliggers en traversen;
ook voor (intensief belopen) plankenvloeren, parket en industriële vloeren;
FAS (First and Second) voor topkwaliteit: zo goed als vrij van spint, hart en
andere gebreken.

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

Eigenschappen

Herkomst 
Tali is de commerciële naam voor de botanische soorten Erythrophleum ivorense A. Chev. en Erythrophleum suaveolens Brennan. Die behoren
tot de familie van de Leguminosae en komen uit tropisch Afrika, van Nigeria tot Mozambique. België voert vooral Tali in uit Ivoorkust, Kameroen,
Congo-Brazzaville, Gabon en Ghana.

Uitzicht 
De Taliboom wordt gemiddeld 30 meter hoog. De stamdoorsnede is vaak onregelmatig.  De takkenvrije stam meet gemiddeld 15 meter en heeft
lage wortelaanlopen.

Kleur en tekening 
Het kernhout is bruingeel tot bruinrood, waarbij de groei soms grote kleurverschillen met zich meebrengt. Onder invloed van het licht donkert
het hout nog na. Soms komen iets donkerder gekleurde strepen voor. Het spinthout is geelgrijs tot donkergeel. 
De houtstructuur van Tali is vrij gelijkmatig, met kruisdraad en een matig grove tot grove nerf.

Duurzaamheid 
Het kernhout is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse I). Het spinthout is niet duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse V).

Droging en vochtgehalte 
Talihout drogen moet traag en zorgvuldig, anders dreigt het te vervormen of te barsten. Bij zwaardere secties zijn scheuren bij het drogen in
openlucht onvermijdelijk. Toch heeft dat geen invloed op de mechanische eigenschappen.

Bewerking 
Talihout is heel dicht en heeft kruisdraad. Scherpe werktuigen en kracht zijn dan ook aangewezen bij de bewerking. Daarbij komt veel stof vrij.
Zorg daarom ook voor een goede afzuiging.

Afwerking 
De afwerking van het houtoppervlak is goed. Wilt u het hout bevestigen? Dan is voorboren aangewezen.

Toepassingen

zware buitenconstructies zoals waterwerken, bruggen en traversen;
kwartiers gezaagd terrashout
voertuigbodems;
katrollen;
(intensief belopen) plankenvloeren, parket en industriële voeren;
draaiwerk.

Professionele info

Tali  

Gemiddelde volumieke massa* 900 kg/m³

Radiale krimp 90 tot 60% r.v.** 1%

Tangentiële krimp 90 tot 60% r.v.** 1,2%

Werken 90 tot 60% r.v.** 2,2%
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Buigsterkte 154 N/mm²

Elasticiteitsmodulus 16.000 N/mm²

Druksterkte (evenwijdig met de vezel) 93 N/mm²

Schuifsterkte 21,1 N/mm²

Hardheid (Janka) – Kops n.a.

Hardheid (Janka) – Langs 12.990 N

* bij houtvochtgehalte van 15 procent / ** relatief luchtvochtgehalte

Commerciële afmetingen

 
Dikte 26 mm 32 mm 65 mm

Vaste breedtes 80*/155/180 mm 155 mm 155/180/205 mm

Lengte 215 cm en langer

Voor zware constructies is ook zaagwerk op maat mogelijk.

* in lengtes van 60 cm tot 170 cm

Gerelateerde toepassingen

Constructiehout Interieurinrichting Plafonds Poorten

http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/constructiehout
http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/interieurinrichting
http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/plafonds
http://www.woodforum.be/nl/toepassingen/poorten
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