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          W E N G E 
 

                   (bot. Spp Millettia, Laurentii Millettia) 
          

       Wenge to wyjątkowy gatunek drewna, który od tysięcy lat jest używany przez 
rdzennych mieszkańców czarnego lądu do wyrobu  ceremonialnych masek oraz 
statuetek bożków. Wyrazisty rysunek naprzemiennie biegnących jaśniejszych i 
ciemniej-szych pasm drewna tworzy zaskakujące wzory a intensywna ciemno-
brązowa barwa czyni z Wenge oryginalny materiał. Jest to idealne drewno do 
wyrobu silnie eksploatowanych podłóg, szczególnie w obiektach użyteczności 
publicznej (hotele, banki i bary), nadając im ekskluzywny charakter. Z dużą 
gęstością Wenge związana jest wysoka odporność na ścieranie, naturalna wysoka 
trwałość, ponadto ciemna barwa nie uwidacznia zabrudzeń. Świeżo ścięte drewno w przypadku twardego 
Wenge ma kolor żółto - brązowy, ale pod wpływem światła słonecznego i księżycowego, zanieczyszczenia 
atmosferycznego, pyłków roślin, w kilka miesięcy ciemnieje do głębokiego, jednolitego brązu, prawie 
czarnego, z odcieniami jaśniejszymi i ciemniejszymi tworzącymi właściwy deseń (właściwą kolorystykę) ; 
możliwość występowania wyraźnie ciemnych plamek powstających w wyniku rozwoju drobnoustrojów i 
bakterii występujących w klimacie środkowo-europejskim. 

            Deska tarasowa Wenge użyta w systemie DECK-DRY wykazuje się doskonałą trwałością, a jej 
naturalny charakter, ciekawa struktura oraz głęboki ciemny kolor nadają otoczeniu wyjątkowy charakter.     

   

     
     1.  występowanie  
                                        Afryka centralna 
                

     2.  opis drewna  
          - biel                      wyraźnie oddzielony, białawy 
          - twardziel             żółtawo-brązowy do purpurowo-brązowego, z różowo-brązowymi cienkimi smugami 
         - włókna                proste, czasem lekko splecione, możliwość odkształceń i pęknięć pod wpływem zmiany 

                                          warunków atmosferycznych i wilgotności - vide skurcz styczny i promieniowy 
          - tekstura                gruba, chropowata 
◄    - pozostałe cechy    zalecane olejowanie deck-u olejem lnianym lub olejem teak-owym zwiększające  
                                         dodatkowo jego odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne i opóźniające  
                                         patynowanie się drewna;  naturalną cechą, nie stanowiącą o usterce i wadzie,  
                                         drewna są tzw. pin holes (otwory szpilkowe) oraz przebarwienia i drobne drzazgi ; 
                                         drewno jako produkt naturalny, o anizotropowej budowie, w przeciwieństwie do 
                                         towarów imitujących drewno, charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą i  
                                         kolorystyką w obrębie tego samego gatunku, a nawet partii gotowego produktu 
 

     3.  charakterystyka techniczna  
         -  ciężar właściwy świeżego drewna (kg/m³)                   1.100 - 1.200 

          -  ciężar właściwy przy 12 % (kg/ m³) średni                   870 
          -  skurcz styczny (T%)                                                     10,0 
          -  skurcz promieniowy (R%)                                            6,3 
        -  wytrzymałość na ściskanie ┴ (N/mm ²)                        85 
        -  zginanie statyczne (N/mm²)                                          200 
        -  moduł elastyczności (N/mm²)                                      17.000 

             

    4.  obróbka  
        -  piłowanie                        wymaga siły, efekt stępienia umiarkowany 
        -  suszenie                          ryzyko odkształceń niewielkie, wysokie ryzyko pęknięć, suszyć powoli 
        -  obróbka ogólna               możliwe trudności ze względu na twardość, specjalne narzędzia 
        -  klejenie / wykańczanie   wymaga specjalnej ostrożności / dobre 
        -  zbijanie                           trudne, wymaga nawiercania         
 

    

    5.  zastosowanie  
         wykończenie wnętrz, podłogi, produkcja wysokiej jakości mebli, do elementów toczonych, uchwyty noży,    
         dekoracyjne forniry, wyposażenie wnętrz, zewnętrzne podesty, tarasy.  wymiary desek →  parametry 

 
 
 

drewniane tarasy                                *   uzyskują ponad 100 - letnią**  trwałość ! - ponieważ deski „od dołu”, dzięki 
kapinosom i podkładkom pozostają w stanie powietrzno-suchym (w którym nie rozwijają się grzyby klas Zygo-, Asco-, 
Basidio-, Deutero,- mycetes),„od góry” drewno (nieuszkodzone wkrętami) łatwo konserwuje się np. przez olejowanie ; 
dlatego deck-i DECK-DRY uzyskują większą trwałość od terakoty (w innych systemach wilgoć stale zalega w stykach desek z 
legarami, wkrętami lub różnymi łącznikami, clip-ami, gdzie w/w grzyby zamieniają w próchno każdy gatunek  drewna)   

           * International Patent C.T.01/00096 ** wg. Kollmann F. „Principles of wood science and technology” Springer Verlag  New York 


