HOUTMODIFICATIE MET HOUT

FaunaWood is ontwikkeld als alternatief voor afrasteringspalen
van tropisch hardhout, behandeld hout met bijvoorbeeld creosoot en niet-hout producten zoals kunststof, staal en beton.
Middels de innovatieve techniek met biobased chemie uit
houtresten en uit plantenresten worden Europese grenen palen
gemodificeerd met een biohars. Hierdoor is het een milieuvriendelijker product dan de alternatieven.

BIOBASED ÉN CIRCULAIR

FaunaWood is een volledig recyclebaar alternatief voor tropisch hardhout door de ontwikkeling van een nieuwe techniek
waarbij houtresten omgezet worden tot een grondstof voor
biobased chemie. Deze pyrolyse techniek maakt van houtresten grondstof voor de biohars, die normaal van plantenresten
wordt gemaakt. Door deze nieuwe ontwikkeling kan een oude
FaunaWood paal weer opnieuw worden gebruikt als input voor
de biohars die in een nieuwe FaunaWood paal komt.

100% HOUTOPLOSSING

FaunaWood afrastering is geschild grenen met een natuurlijke
esthetische uitstraling die goed past langs de natuur van N- en
A-wegen. Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen
in Europa met een FSC® of PEFC certificaat. FaunaWood heeft
een goede balans met de levensduur van aanvullende producten zoals gaas en bevestigingsmaterialen. Hierdoor sluit deze
houtsoort uitstekend aan bij de toepassing waar hout gewenst
is, maar waar dit eerder niet altijd mogelijk of gewenst was.

EFFICIËNT HOUTGEBRUIK

Door gebruik te maken van geschilde palen wordt afval door
frezen voorkomen, en wordt er efficiënter gebruikt gemaakt van
het hout. Ook kan er met FaunaWood gewerkt worden met meer
lokaal hout waardoor afhankelijkheid van een beperkt aanbod
geen probleem meer zal vormen. De druk op tropisch hardhout
wordt hiermee verlicht en de CO2 belasting zal dalen door opname en opslag in het hout in plaats van uitstoot door productie
van een alternatief materiaal.
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CIRCULAIR IMPREGNEREN
Oud FaunaWood wordt versplinterd
en verwerkt tot olie voor impregnatie
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FaunaWood is één van de drie merken
van het gww assortiment van Foreco

Bekijk ook één van de andere leaflets over onze unieke GWW producten!

