Informatieblad: Peroba rosa (Zalmhout)
Andere namen:

Peroba Rosa | Palo rosa, ibira-romi (Argentinië), ybyraro (Paraguay), red peroba (GrootBrittannië, Verenigde Staten), amarello, amargoso, peroba amarela, peroba mirim, peroba
rajada, peroba açu, sôbro (Brazilië), peroba rose (Frankrijk), zalmhout (oude Belgische
benaming).

Botanische naam:

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (= A. peroba Allemão ex Saldanha), A. spec. div..

Familie:

Apocynaceae.

Groeigebied:

Brazilië (Mato Grosso en zuidelijker), Noord-Argentinië en Paraquay. Wordt in Paraquay na de
oogst herplant.

Boombeschrijving:

Hoogte (15-)27(-40) m. De goed gevormde, rechte takvrije 6-15 m lange stam heeft een
gemiddelde diameter van 0,8(-1,5) m.

Aanvoer:

Gekantrecht hout en parket.

Houtbeschrijving:

Het versgezaagde kernhout varieert van zalmkleurig naar rozerood tot geelachtig bruin. Aan
licht blootgesteld wordt de kleur bruiner tot geelbruin of licht goudbruin. Het kernhout kan
zeer fraai getekend of gefigureerd zijn door grillig verlopende en vaak druk aandoende
donkerbruine tot zwartachtige strepen of vlekken. Het smalle spint steekt niet duidelijk af en is
meestal lichter gekleurd dan het kernhout. Het hout heeft een bittere smaak.

Houtsoort:

Loofhout.

Draad:

Recht tot zeer onregelmatig. Kruisdraad of golvende draad komt ook voor.

Nerf:

Fijn en gelijkmatig.

Volumieke massa:

(650-)750- 800(-850) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 900-1100 kg/m3.

Werken:

Zou middelmatig zijn.

Drogen:

Zalmhout droogt langzaam met weinig scheuren, maar door draadverloop kan daarbij wel
vervorming optreden en neiging tot vervormen van dosse gezaagde delen.

Bewerkbaarheid:

Goed te zagen en te schaven, maar een snijhoek van 20° wordt aanbevolen voor hout met
onregelmatig draadverloop. Goed te draaien en te polijsten. Ook te snijden tot fineer. Het fijne
houtstof kan slijmvliezen irriteren en huidontstekingen veroorzaken, daarom wordt tijdens
bewerken een goede afzuiging aanbevolen.

Spijkeren & schroeven:

Goed, voorboren noodzakelijk.

Lijmen:

Goed.

Buigen:

Niet bekend.

Oppervlakafwerking:

Goed.

Duurzaamheid:

Schimmels 3v. Termieten G.

Impregneerbaarheid:

Kernhout 3. Spint 1.

Toepassingen:

Meubelen, fineer, (parket)vloeren, trappen, betimmeringen, decoratiewerk, knoppen, grepen,
draaiwerk, lijstwerk enz. Zalmhout wordt soms gebruikt als vervanging voor kersenhout in de
parketindustrie.
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