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Botanische naam : Castanea sativa

Naam :    F  Châtaigner D  Edelkastanie
  NL  Tamme kastanje GB  Sweet chestnut

Uitzicht 
Kleur van het hout : Kernhout : bruingeel tot bruin Spinthout : grijswit tot grijsbruin
  Nerf : grof en heterogeen Draad : eerder recht 
Bijzonderheden : Gevlamde tekening op dosse

Fysische en mechanische eigenschappen

l  Gemiddelde volumieke massa bij 12% vochtgehalte : 620 kg/m³
l  Elasticiteitsmodulus : 8800 N/mm²
l  Gemiddelde buigsterkte : 73 N/mm²
l  Gemiddelde druksterkte : 45 N/mm²
l  Gemiddelde schuifsterkte : 9,1 N/mm² 
l  Werking van het hout*

Relatieve vochtigheid (%)
Buitenschrijnwerk

Vermindering van de relatieve 
luchtvochtigheid van 90% naar 60%

Binnenschrijnwerk
Vermindering van de relatieve 

luchtvochtigheid van 90% naar 60%

Radiale krimp R (%) 0,7 0,6

Tangentiële krimp T (%) 1,3 0,9

* Werking van het hout :  veranderingen in de afmetingen van het hout in radiale (R) en tangentiële (T) richting als het 
houtvochtgehalte verandert onder invloed van schommelende luchtvochtigheid (zwelling bij hogere 
luchtvochtigheid, krimp bij lagere luchtvochtigheid).

l  Hardheid volgens Brinell : Parallel met de vezels : 35 N/mm²
 Loodrecht op de vezels : 19 N/mm²

l  Duurzaamheid : kernhout :  klasse II (15 tot 25 jaar in contact met de grond svolgens EN 335. 
Het gaat hier om duurzaamheid gemeten in extreme omstandigheden 
nl. in contact met de grond; men mag een aanzienlijk hogere 
duurzaamheid verwachten bij betere omstandigheden - raamkozijnen, 
buitenbetimmeringen, binnenschrijnwerk, …)

 Spint : Klasse V

l  Impregneerbaarheid : kernhout : niet impregneerbaar
 spinthout : matig impregneerbaar

Toepassingen

l Buitenschrijnwerk l Buitenbetimmeringen
l Binnenschrijnwerk  l Lambriseringen
l Meubelen l …
l Parket (zacht hout, vermijden op plaatsen met intensief gebruik)

Beschikbaarheid

Goed (secties groter dan 140 mm breedte of 65 x 90 mm voor kozijnen zijn moeilijk te vinden omdat 
de houtsoort gevoelig is voor ringscheuren = scheuren langsheen de jaarringen).
Bestaat ook in drielaags gelijmd gelamelleerd voor kozijnen maar is niet geschikt voor grote overs-
panningen.

l  Prijs : Gemiddeld

Kastanje
Te c h n i s c h e  f i c h e  v a n
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