Bangkirai Felix Clercx Quality
Bangkirai wordt vandaag de dag helaas nogal eens in zeer slechte kwaliteit aangeboden.
Als zeer ervaren importeur zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid, daarom
brengen wij u graag de Felix Clercx Quality onder de aandacht. Deze standaard verzekert
u van een gelijkblijvende Bangkirai kwaliteit, die de MGR ‘Standard and Better’ overstijgt.
Bangkirai geschikt voor Felix Clercx Quality, voldoet aan de volgende punten:
• Uitsluitend van leveranciers, die over eigen kapconcessies beschikken.
• Het rondhout wordt op de zagerij verzaagd, gezaagd hout vanuit het bos of
tussenopslag wordt niet geaccepteerd.
• Door ervaren kwaliteitscontroleurs al voor de verscheping gekeurd. Partijen die
niet voldoen aan de eisen van de Felix Clercx Quality worden niet voor
verscheping vrijgegeven.
Bangkirai geschikt voor de Felix Clercx Quality, sluit de volgende zaken consequent uit:
• Vermenging met andere houtsoorten als Keruing, Kapur en Red Balau.
• Mindere kwaliteiten uit andere landen als Vietnam en dergelijke.
• Nat hout boven het vezelverzadigingspunt met schimmel en zwartverkleuring.
• Grote oppervlakken met pinholes.
• Grote kwasten, die de sterkte en de stabiliteit beïnvloeden
• Grote aantallen schaaffouten en schaaffouten groter dan 20 cm
• Tweezijdig spint
• Teveel kruisdraad, en ruwe / opstaande vezels.
• Maatverschil (na het schaven). Het Bangkirai wordt altijd volledig geschaafd.
• Grote transportschade.
De Felix Clercx Quality kan alleen beloven, wat we ook waar kunnen maken. Daardoor
zijn de volgende punten in deze bijzondere kwaliteit niet geheel uit te sluiten:
• Korte kopscheuren (wordt door de paraffine / kleur op de koppen sterk
gereduceerd)
• Verspreid voorkomende pinholes, die ook bij de beste sortering niet voor 100% te
vermijden zijn)
• Bloeden en kleine harsvlekken, net als watervlekken (transport)
• Maatverschil door de natuurlijke aanpassing aan het heersende vochtgehalte.
Leest u hierbij ook de bijzonderheden bij de droging van Bangkirai.
• Verspreide vlekken door contact met de omsnoering en tussenlatten.
Hiermee verzekeren we, dat minstens 95% van het geleverde Bangkirai, aan de aan deze
strenge kwaliteitsstandaard voldoet. Maximaal 5% van een partij / een pakket kan buiten
de Felix Clercx Quality vallen.
Wij trachten ondanks het lange transport uit Indonesië door een robuuste
exportverpakking ervoor te zorgen dat de goederen beschermd worden. De vaak
beschadigde verpakking dient ervoor, het geschaafde hout vrij te houden van
mechanische schade. Een beschadigde verpakking hoeft dus geen aanwijzing te zijn voor
beschadigde Bangkirai delen. In vrijwel alle gevallen is de partij onbeschadigd.
Het doet ons plezier u Bangkirai aan te bieden met de Felix Clercx Quality.
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