
P a g i n a  1 | 3 

 

Wengé 
 
Algemeen 
 

 

 

• duurzame en stabiele Afrikaanse houtsoort; 

• melkchocoladekleurig hout met fijne adertjes; 

• rechte draad, grove nerf en fraaie vlammentekening; 

• gegeerd voor binnenhuistoepassingen zoals parket en meubels; 

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

• soms verward met panga-panga. 

 
Eigenschappen 

Herkomst 
Wengé is de commerciële naam voor de botanische soort Millettia laurentii De Wild en komt uit Midden- en West-
Afrika: Congo, Gabon en Congo-Brazzaville. Wengé gedijt het best in West-Congo, in de streek ten noorden en 
noordoosten van het Mao Mdombe-meer tot aan de evenaar. Het is een lichtboomsoort die groeit in 
moerasbossen. De passaatwinden verspreiden de gevleugelde zaadjes. Zo komt het dat de soort voorkomt in 
banden van enkele tientallen kilometers die gelijklopen met de evenaar. 

Uitzicht 
De Wengéboom wordt gemiddeld dertig meter hoog en 150 tot 200 jaar oud. De takkenvrije stam heeft een lengte 
van ongeveer tien meter – zonder wortelaanlopen. Bij het inkappen scheidt de schors typische rode 
inhoudsstoffen af, die vloeibaar en kleverig zijn. 

Kleur en tekening 
Donkere en lichtere fijne strepen wisselen elkaar af op het kopse en radiale vlak: het harde vezelweefsel zorgt 
voor de donkere banden, het zachtere parenchym voor de lichtere banden. Op het tangentiële vlak levert die 
afwisseling het hout een fraaie vlammentekening op. 
Komt het hout uit het optimale groeigebied? Dan is het melkchocoladebruin met een violette schijn. 
Wengéhout dat niet uit het optimale groeigebied komt is zwarter, minder stabiel, harder en moeilijker bewerkbaar. 
Het is bovendien gevoelig voor nathoutboorders. De stam vertoont soms wormgaten of ‘mulots’. Die hebben een 
diameter van 5 mm en zijn 1 à 2 cm lang. De wormgaten verdwijnen na het verschepen en hebben geen invloed 
op de duurzaamheid of mechanische eigenschappen van het hout. Toch kunnen aangetaste stammen alleen nog 
worden verzaagd tot friezen. 

Duurzaamheid 
Het kernhout is duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse II). 

Droging en vochtgehalte 
Wengéhout komt België ‘shipping dry’ (SD) binnen, waarna het wordt gedroogd met het oog op de toepassing. 
Droogt het hout voldoende lang en aan lage temperatuur? Dan is er geen gevaar voor vervormingen. 
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Bewerking 
Wengéhout is gemakkelijk bewerkbaar, zowel met de hand als machinaal. Het stof dat daarbij vrijkomt irriteert. 
Daarom is een goede afzuiging nodig. Voorboren is aangewezen. 

Afwerking 
Wengéhout bevat donkere inhoudstoffen die in water oplossen en kringen op het substraat kunnen achterlaten. 
Bovendien verbleekt het hout snel onder invloed van licht. 
Wilt u Wengéhout gebruiken voor buitentoepassingen? Gebruik dan een poriënvuller vóór u het hout afwerkt. Kies 
voor extra pigment om de levensduur te verlengen. 
Kies als binnenafwerking voor een vernis met UV-filter om de verbleking te vertragen. 

Toepassingen 

• binnentoepassingen zoals meubels en trappen; 

• draai- en inlegwerk; 

• fineer; 

• diverse buitentoepassingen. 

 
Professionele info 
 

Wengé   

Gemiddelde volumieke massa* 850 kg/m³ 

Radiale krimp 60 tot 30% r.v.** 0,7% 

  90 tot 60% r.v.** 0,8% 

Tangentiële krimp 60 tot 30% r.v.** 1,4% 

  90 tot 60% r.v.** 1,5% 

Werken 60 tot 30% r.v.** 2,1% 

  90 tot 60% r.v.** 2,3% 

Buigsterkte 155 N/mm² 

Elasticiteitsmodulus 17.000 N/mm² 

Druksterkte (evenwijdig met de vezel) 90 N/mm² 

Schuifsterkte 16,8 N/mm² 

Hardheid (Janka) – Kops 11.750 N 
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Hardheid (Janka) – Langs 10.600 N 

* bij houtvochtgehalte van 15 procent / ** relatief luchtvochtgehalte 

Commerciële afmetingen 

Friezen (strips) 

Dikte 26 mm 

Breedte 80 mm 

Vaste lengtes 45/50/90/100/150 cm 

Variërende lengtes 35 tot 55 cm, 65 tot 185 cm, oplopend per 5 cm 

Gevierschaald en ruw gezaagd 

Dikte 26/34/40/52/65 mm 

Breedte 15 cm en breder, oplopend per cm (gemiddeld 18 tot 20 cm) 

Lengte 
180 cm en langer, oplopend per 5 cm (gemiddeld 250 tot 260 
cm) 
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