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1. Innehaver av godkjenningen
Kebony AS
Hoffsveien 48
0377 Oslo
www.kebony.com

2. Produsent
Kebony Norge AS
Havneveien 35
3739 Skien

3. Produktbeskrivelse
Kebony Furu er trevirke av nordisk furu (Pinus sylvestris) 
behandlet med Kebonys metode for kjemisk modifisering 
av trematerialer. Modifiseringen gir 35 % vektøkning i 
yteveden, og bidrar til økt holdbarhet mot biologisk 
nedbrytning av yteveden. Kjernevedens holdbarhet endres 
ikke av modifiseringen.

Kebony Furu leveres i flere dimensjoner og profiler, eller i 
spesialdimensjoner etter bestilling. 

Modifiseringen medfører at densiteten i materialet øker 
med 10 – 30 %, til 550 – 800 kg/m3. Modifiseringen 
medfører en permanent utblokking i yteveden. Dette kan 
medføre dimensjonsavvik i forhold til oppgitte 
dimensjoner med inntil ± 3 %. Fuktinnhold ved leveranse 
er ca. 12 %.

4. Bruksområder
Kebony Furu brukes utendørs til kledning, takbord og 
terrassebord. Kebony Furu brukes i konstruksjoner over 
terreng og ikke i kontakt med jord eller i sjøvann.

5. Egenskaper
Bæreevne
Kebony Furu har styrkeegenskaper som vanlig 
furumateriale med unntak av tverrstrekkfasthet og 
slagbrudd som er redusert. Dimensjonering av terrassebord 
er vist i pkt. 6.

Fig. 1 
Bruksområder for Kebony Furu.

Egenskaper ved brannpåvirkning
Kebony Furu med tykkelse minimum 28 mm tilfredsstiller 
brannteknisk klasse BROOF (t2) lagt med luftespalte på 
inntil 30 mm over underlag av EPS, minerall og taktro av 
tre med takbelegg. 

Bestandighet
Kjerneved av nordisk furu (Pinus sylvestris) har en 
naturlig holdbarhet mot sopp tilsvarende klasse 3 – 4 iht. 
NS–EN 350-2. Kebony Furu yteved er testet i henhold til 
NS-EN 350-1, og oppnår holdbarhetsklasse 1-2. Dvs. 
yteveden får en bedre holdbarhet enn kjerneveden.

Bestandigheten er vurdert som tilfredsstillende for de 
bruksområder som er angitt i pkt. 4.

Fukt- og termiske egenskaper
Krymping og svelling er vesentlig mindre enn for 
ubehandlet trevirke. For yteveden er reduksjonen ca. 50 %.
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Bearbeiding
Kebony Furu bearbeides med vanlig verktøy beregnet for 
trevirke. Bearbeiding av materialet vil svekke beskyttelsen 
av trevirket. Alle snittflater og bearbeidede flater bør 
bestrykes med et trebeskyttelsesmiddel. Snittflater som 
eksponeres kan om ønskelig behandles med en pigmentert 
beis for å få et ensartet fargeuttrykk. 

Overflateegenskaper 
Vann som renner av Kebonyoverflater er surere enn vann 
fra ubehandlet trevirke; pH 4,5 – 6, avhengig av tid og 
eksponering etter installasjon. Se forøvrig betingelser 
vedrørende montasje i pkt. 7.

6. Miljømessige forhold
Helse– og miljøfarlige kjemikalier 
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller 
andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som 
helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter 
CMR, PBT og vPvB stoffer.

Påvirkning på jord og vann 
Utlekkingen fra produktet er bedømt til å ikke påvirke jord 
og grunnvann negativt.

Avfallshåndtering / Gjenbruksmuligheter 
Sluttproduktet skal sorteres som trevirke på byggeplass og 
ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak 
der det kan energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon
Det er utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) i henhold til EN 
15804 for Kebony Furu. EPD nr. 155N, se www.epd-
norge.no.

7. Betingelser for bruk
Spennvidder for terrassebord
Det skal brukes følgende maksimale avstander mellom 
bjelker/tilfarere i vanlige terrasser til bolighus ved bruk av 
Kebony Furu:
- Terrassebord 21 mm x 95 mm, c/c 400 mm
- Terrassebord 28 mm x 120 m, c/c 600 mm

Montasje
Kebony Furu inneholder syrerester, som gir et surere 
produkt enn ubehandlet trevirke. Kebony kombinert med 
ubehandlet eller patinert sink vil gi misfarging og tilløp til 
korrosjon. Dersom Kebony Furu ikke skal 
overflatebehandles, må det derfor brukes rustfrie eller 
syrefaste forbindelsesmidler.

Kebony bør forbores når det skal festes i eller nær endene 
av plank/bord, ved for eksempel skjøting på bjelkelag.

Bordene vil normalt svelle noe etter montasje utendørs, og 
terrassebord bør monteres med margsiden ned for å sikre 
best mulig avrenning.

Vedlikehold/renhold
Kebony Furu kan vaskes med høytrykksspyler med egnet 
børste, men det skal ikke høytrykksspyles direkte på 
trevirket.

Kebony Furu har en brun farge som etter hvert vil blekne 
og gå over til en grå patina. Det er ikke nødvendig å 
overflatebehandle Kebony Furu for å sikre forlenget 
levetid på materialet. Eventuell overflatebehandling bør 
gjøres i henhold til produsentens anbefalinger.

Transport og lagring
Kebony Furu bør lagres luftig og tørt. Materialene bør 
tildekkes før bruk for å unngå fargevariasjoner.

8. Produksjonskontroll
Kebony Furu er underlagt overvåkende produksjons-
kontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om 
SINTEF Teknisk Godkjenning. Kontrollen utføres av 
Norsk Treteknisk Institutt. 

9. Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningen er primært basert på bestemmelse av 
produktegenskaper som er dokumentert i følgende 
referanser:
- SP Technical Research Institute of Sweden. Test of 

kebonized Scotch pine according to EN 113 and EN 
350-1. Test against Poria placenta. Rapport P503288, 
2008-12-18

- SP Technical Research Institute of Sweden. Test of 
kebonized Scotch pine according to EN 113 and EN 
350-1. Test against Gloeophyllum trabeum. Rapport 
P503288, 2008-12-18

- SP Technical Research Institute of Sweden. Test of 
kebonized Scotch pine according to EN 113 and EN 
350-1. Test against Coniophora puteana. Rapport 
P503288, 2008-12-18

- SP Technical Research Institute of Sweden. Test of 
kebonized Scotch pine according to EN 113 and EN 
350-1. Test against Coriolus versicolor. Rapport 
P503288, 2008-12-18

- Wood Polymer Technologies ASA. Oversikt over 
metoder og dokumentasjon av holdbarhet for 
modifisert treverk fremstilt med teknologi fra Wood 
Polymer Technologies ASA.

- Wood Polymer Technologies ASA. Kompletterende 
dokumentasjon for beskrivelse av VisorWood.

- SP Swedish National Testing and Research Institute. 
Innovative eco-efficient high fire performance wood 
products for demanding applications. SP Report 
2006:30.

- Scandinavian Journal of Forest Research 19/2004. 
Chemistry and Ecotoxicology of Furfulated Wood.

- Scandinavian Journal of Forest Research 19/2004. 
Properties of Furfulated Wood.

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Taktäcknings 
motståndsförmoga mot flygbrand enligt CEN/TS1187, 
test 2. Rapport 3P04597, 2013-06-26

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. External Fire 
Exposure to roof according to CEN/TS1187, test 
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method 2 with burning brands and wind. Rapport 
4P06814, 2014-10-22

- Nordisk Miljømerking, lisens nr. 286001-8 Kebony 
Furu

- EPD-Norge. NEPD nr. 155N iht. NS-EN ISO 14025, 
Kebony Furu, 06.07.2012 

10. Merking
Ferdigvarer pakkes og påføres etikett som skal inkludere 
produksjonsdato, dato for ferdig tørket, produktnummer og 
produktbeskrivelse. Det kan også merkes med 
godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; 
TG 2493.

Godkjenningsmerke

11. Ansvar
Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i 
henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke 
fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er 
nevnt i NS 8402.

12. Saksbehandling
Prosjektleder for godkjenningen er Jon Lundesgaard,
SINTEF Byggforsk, avd. Bygninger og Installasjoner, 
Oslo.

for SINTEF Byggforsk

Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder

   TG 2493


