CEDER SHINGLES
EASTERN WHITE
CEDAR SHINGLES uit CANADA

Ceder Shingles hebben in alle omstandigheden een
warme en aangename uitstraling. Deze shingles zijn
daarom een ideale oplossing voor zowel dak als gevel.
De Ceder houtblokken worden gehaald uit hernieuwbare,
goed beheerde Canadese bossen. Door de bekwame
oogsttechnieken kan tot 25 jaar lang worden geoogst.
Nadat de shingles uit de houtblokken zijn gezaagd, worden
de zijkanten bijgewerkt zodat ze allemaal rechte hoeken
hebben. Daarna worden de shingles ingedeeld in
verschillende kwaliteiten op basis van de zichtbare
kenmerken. Afval van de houtblokken wordt meestal
verwerkt tot ’mulch’ (schors) dat wordt gebruikt door
tuinaannemers.

White Cedar hout behoort tot de duurzaamste houtsoorten
(en dit onafhankelijk van de gradatie (A,B,C)). Cederhout
is bovendien heel goed bestand tegen insecten, zwammen
en vochtigheid.
Kwaliteit
De Canadese cedershingles worden geproduceerd
volgens de
caties van de CSA Standaard 0118.2 –
M1981(herbevestigd 2007)
voor Eastern White Canadian
Shingles.
Kleuren
Na verloop van tijd krijgt de lichtbruine kleur van cederhout
een mooi zilvergrijs oppervlak. De shingles kunnen na
droging ook worden geïmpregneerd in een bepaald kleur.

Typische eigenschappen
• De draad is
en egaal
• Aangename cedergeur
• Heel laag soortelijk gewicht (0,3g/cm3) (makkelijk te
hanteren—biedt goede is olerende/akoestische
eigenschappen)
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• Lichtgewicht – ca. 7kg / m dekking
• Eenvoudig te bewerken manueel en/of machinaal
• Makkelijk af te werken met dekkende verf of beits

aties afmetingen
Onafhankelijk van de
Element

atie

Lengte

400 mm

*Dikte (uiteinde)

1cm

Breedte(variabele mix )

van 75 mm
tot 300 mm

Dekking (afhankelijk van de
toepassing)

van 10 tot 20 cm

dikte 1 cm

Lengte 450 mm

Variabele breedte 75-300

Ceder Shingle
Klasse A “Extra Clear”
•
Geen knoesten
•
In ‘t algemeen lichter en
homogener van kleur
Klasse B “Clear” (niet afgebeeld)
•
Gelijkaardig aan A, maar kan
knoesten vertonen (niet
zichtbaar)
Klasse C “2 nd Clear”
•
Kan knoesten vertonen in
zichtbare gedeelte
•
Gevarieerder en algemeen
donkerder van kleur

Shingle Dekking
Ceder shingles worden verpakt en verkocht per bundel. De dekking
van een bundel hangt af van de to epassing en het gebruik (zie
onderstaande tabel)
Zichtbaar

m 2 per bundel

10 cm

1,8 m 2

13 cm
13-16 cm

2,3 m 2
2,3-2,9 m

Toepassing
Daken met
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helling

Daken
Gevels
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