
 

 

Kjarnutræ – træ fyri lívið! 

Vit hava nokk øll undrast yvir t.d. teir gomlu bygningarnar úti í Tinganesi, og 

tær gomlu træ kirkjurnar. Nógvir av hesum bygningunum eru fleiri hundrað 

ára gamlir. Viðurin stendur ár um ár, uttan at tíðin setir síni spor. Einki rot, tí 

tað høga kjarnu innihaldið í viðinum forðar fyri at tílíkt kann grógva í 

viðinum. Her er talan um kjarnutræ!  
 

Til framleiðslu av vindeygum og hurðum nýta flestu framleiðarir límtræ. 

Hetta tí at viðurin ikki skal skjóta seg og tí at límtræ er sterkari.                                                                                                                                             

Tá ein framleiðir límtræ úr kjarnutræ, verða allir viðabulanir fyrst skannaðir, 

og síðani verður tann innasti kjarnutræ parturin reinskorin úr bulinum og 

tilevnaður. Best er, um kjarnutræið eisini er spegilskorið áðrenn tað verður 

límað. Spegilsskorið merkir, at áringarnar eru spegilsvendir hvørjum øðrum 

tá teir verða límaðar. Hetta, fyri at viðurin ikki skal skjóta seg. 

 

Kjarnutræið er nógv harðari og hevur eitt høgt innihald av natúrligum verjandi harpiksi. Serliga gott 

er, um træið eisini er vaksið spakuliga, gjarna har tað er kalt, (arktiskt fura) tí tá er træið serliga tætt 

og hart og við nógvum natúrligum harpiks. Hetta slagið av træi, nýtist onga kemiska impregnering. 

Træið er 100 % gjøgnum viðgjørt av náttúrini. 

 

Tað eru heilt fáir góðkendir framleiðarar av fingraskoyttum, kvistfríum, kjarnutræ í Evropa, sum 

samstundis útvega garanti fyri vøruna. 

 

Ein góðkendur, uttanveltaður, eftirlitsstovnur sum kann skjalprógva góðsku, framleiðslu og útvegan 

av kjarnutræi, økir um kostnaðin. Men vinningurin við tílíkari góðsku er kærkomin, og velja flestu 

tí at keypa vindeygu og hurðar úr kjarnutræ. Tá hevur ein træ fyri lívið. 

 

Framleiðarar av vindeygum við 90-100 % kjarnutræ eru skrásettir undir 

“2 øko-ordningen” hjá Dansk Vindue Certificering (DVC). Strangasta 

góðkenning í vindeygavinnuni 

 

”Øko” er stytting fyri økologisk, tí hesin viður nýtist ikki aðra viðgerð, sum t.d. impregnering. 

Viðurin er 100 % gjøgnum viðgjørdur frá náttúruni.  

 

Vindeyga viðgerð sum t.d. impregnering, máling, osfr kemur bert 1-3 mm inn í træið. Vindeyga 

tolir ikki gjøgnum impregnering sum t.d. húsaklædningur, tí viðurin skjýtir seg ov nógv av tí.  

Eitt sum flestu kenna við trævindeygum er, at vindeyga sær út til at vera í góðum standi, men um vit 

t.d. stinga ein knív í vindeygað, so leggja vit merki til, at vindeygað er rotið innanfyri málingina. 

Hetta kemst av, at vanlig viðgerð, sum nevnt, ikki sleppur heilt inn í træið. Vindeygað rotnar tí 

innanífrá,imp sjálvt um tað hevur fingið regluliga viðgerð og viðlíkahald. 

 
Træ vindeyguni og hurðarnar hjá Sp/f Import.fo hava øll: 

 minnst 95 % kjarnutræ innan og 100 % uttan. 

 framleiðara ið er skrásettur undir “2 øko-ordningen” hjá Dansk Vindue Certificering 

(DVC). spegilsskorið og límað kjarnutræ 

 ISO 9001 góðkenda framleiðslu 

 Bakfestar glaslistar og síðani fuga við hond, innan og uttan. T.v.s. ongir sjónligir seymir, ið 

kunnu rusta 

 Nøgd, snið og stødd eftir tygara ynski, einki standard 

 


