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τροπικά είδη ξύλου - Merbau

Των Σάρας Περιστεράκη και Δρ. Γεωργίου Μαντάνη

ΞΥΛΕΙΑ | EΠIΠΛEON 

ΠεριγραΦη του Ξυλου 

και τΩν ιδιοτητΩν του

χρΩμα Ξυλου: Το σομφό ξύλο είναι
υπόλευκο στο χρώμα και οριοθετείται
αισθητά από το εγκάρδιο. Το εγκάρδιο
είναι κιτρινωπό-πορτοκαλί προς καφετί
όταν κόβεται, αλλά μετατρέπεται σε
καφετί ή σκοτεινό κόκκινο-καφέ μετά
την έκθεση σε ήλιο.  

ΠυκνOτητα: Έχει υψηλή πυκνότητα
που κυμαίνεται από 0,68 έως 0,80 g/cm³.

σκληρOτητα: Το ξύλο του Merbau
είναι αρκετά σκληρό. 

σταθερOτητα: Το Merbau έχει μέ -
τρια διαστασιακή σταθερότητα, με ση -
μα ντική κινητικότητα της υγρασίας μετά
την κατασκευή.

ΦυσικH διAρκεια: Το Merbau είναι

“πολύ ανθεκτικό” από άποψη φυσικής

διάρκειας, με υψηλή αντίσταση στους τερ-

μίτες, όμως το σομφό ξύλο είναι ευάλω-

το στις επιθέσεις εντόμων.  

κατεργασIα: Είναι πολύ δύσκολο στη
μηχανική κατεργασία, ενώ επεξεργάζεται
καλά με όλα τα εργαλεία χειρός. Η κοπή
γενικά παρουσιάζει δυσκολίες εξαιτίας
της κολλώδους ουσίας που περιέχει,
ενώ τα κοπτικά μέσα αμβλύνονται γρή-
γορα. Καρφώνεται εύκολα αφού προ-
τρυπηθεί. Βιδώνεται δύσκολα, όμως
συγκρατεί καλά τις βίδες και τα καρφιά.
Ανταποκρίνεται καλά στο κόλλημα
(εκτός από τις κόλλες καζεΐνης) αλλά
απαιτεί καλή πλήρωση των πόρων του,
καθώς οι ελαιούχες επιφάνειες μπορούν
να προκαλέσουν δυσκολίες. Οι διαδικα-
σίες της χάραξης, του πλανίσματος και
του τορνέματος γίνονται άνετα και χωρίς
προβλήματα, ενώ στο βάψιμο και το φινί-
ρισμα η ανταπόκρισή του είναι καλή. 

ιδιOτητεσ-ιδιαιτερOτητεσ: Το
ξύλο Merbau έχει υψηλή αντοχή σε
κάμψη, σε θλίψη και μέτρια έως καλή
αντοχή σε κρούση. Είναι αρκετά σκλη-
ρό, βαρύ ξύλο, με υψηλή πυκνότητα. Το
ξύλο παρουσιάζει κάποια δυσκολία σε
ορισμένες κατεργασίες εξαιτίας της κολ-
λώδους ουσίας που περιέχει.

χρHσεισ: Το Merbau χρησιμοποιείται
στη χώρα μας κυρίως σε δάπεδα, πα -
τώματα και παρκέτα. Επιπλέον, είναι ι δι -
αίτερα κα τάλ ληλο για κατασκευή δα πέ -
δων εξωτερικού χώρου (decking).

Η κ. Σάρα Περιστεράκη είναι πτυχιού-
χος του Τμήματος Σχεδιασμού και
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του
ΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας).
O Δρ. Γεώργιος Μαντάνης είναι Καθη-
γητής, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου
Τεχνολογίας Ξύλου του ίδιου Τμήμα-
τος (www.teilar.gr/~mantanis).

ΒοτανικH ονομασIα:

Intsia spp.

οικογEνεια: Caesalpiniaceae

κοινEσ ονομασIεσ: 

Merbau, Malacca Teak, Ipil, Kwila, Tat-
takun.

ΠροEλευση: Το τροπικό είδος Mer-
bau ευδοκιμεί στη Μαλαισία, την Ινδονη-
σία, τις Φιλιππίνες, σε νησιά του Ειρηνικού
ωκεανού, καθώς και την Αυστραλία.

στοιχεIα δEντρου: Το δέντρο ανα-
φέρεται να είναι μεγάλο, με κορμό μάλ-
λον κοντό και παχύ, με ύψος περίπου
15m. Η διάμετρος των κορμών εί ναι μέ -
χρι 150cm. Το ξύλο περιέχει ένα καφέ
σκούρο κόμμι που εκχυλίζεται σε επαφή
με το νερό και λεκιάζει πολύ εύκολα.

Ένα τροπικό είδος που ευδοκιμεί κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία και έχει μεγάλη φυσική διάρκεια
και αντοχή στις καταπονήσεις όπως το Merbau, δε θα μπορούσε παρά να είναι το πλέον κατάλληλο για
εφαρμογή σε δάπεδα, πατώματα τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών χώρων.




