
Tietosivu

Saatavana: mitat & luokat

Mitat     Luokat

25 x 100 mm   (0.98 x 3.94 in) A1, A2, A3, B
25 x 125 mm   (0.98 x 4.92 in)  A1, A2, A3, B
25 x 150 mm   (0.98 x 5.91 in) A1, A2, A3, B
25 x 200 mm   (0.98 x 7.87 in) A1, A2, A3, B

32 x 100 mm   (1.26 x 3.94 in)  A1, A2, A3, B
32 x 125 mm   (1.26 x 4.92 in)  A1, A2, A3, B
32 x 150 mm   (1.26 x 5.91 in)  A1, A2, A3, B
32 x 200 mm   (1.26 x 7.87 in)  A1, A2, A3, B

38 x 125 mm   (1.50 x 4.92 in)  A1, A2, A3, B
38 x 150 mm   (1.50 x 5.91 in)  A1, A2, A3, B
38 x 200 mm   (1.50 x 7.87 in)  A1, A2, A3, B

50 x 100 mm   (1.97 x 3.94 in) A1, A2, A3, B
50 x 150 mm   (1.97 x 5.91 in)  A1, A2, A3, B

63 x 100 mm   (2.48 x 3.94 in)  A1, A2, A3, B
63 x 125 mm   (2.48 x 4.92 in)  A1, A2, A3, B
63 x 150 mm   (2.48 x 5.91 in)  A1, A2, A3, B

75 x 100 mm   (2.95 x 3.94 in)  A1, A2, A3, B
75 x 125 mm   (2.95 x 4.92 in)  A1, A2, A3, B
75 x 150 mm   (2.95 x 5.91 in)  A1, A2, A3, B

Accoya® puutuotteet ovat yli 80 vuoden tutkimus- ja kehitystön tulosta. Accoya® on yhdistänyt  
pitkään tiedetyn ja monesti todistetun puumodifioinnin – asetyloimisen – sekä johtavan yksin- 
oikeudella valmistetun teknologian luodakseen korkean suorituskyvyn puutuotteen.

  Standardipituudet

  2.4 m, 3.0 m, 3.6 m, 3.96 m, 4.2 m, 4.8 m.

  Olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteyttä Accoya- kauppiaaseenne  
  selventääkseenne saatavuutta ja tilausaikoja. 

8   Kaikki mitat ovat todellisesti ja karkeasti sahattu.

8   
Accoya® puuta on saatavissa monessa muussa koossa  

         kauppiailtamme terasseille ja verhoilua varten.

8    A1: 4 sivua ensisijaisesti virheettömiä
         A2 : 3 sivua ensisijaisesti virheettömiä
         A3 : 1 sivu ensisijaisesti virheettömiä
         B : Molemmat puolet rajoitetulla määrällä pieniä vikoja

8   Muita luokkia ja mittoja saatavilla.

8   Ota yhteys kauppiaasi, jos kaipaat lisää tietoja.    



Tietosivu

Materiaali

100% täyttä Accoya® puuta

Kestävyys

EN 113 Luokka 1 (korkein luokka). Puussa on tehokas 
este laajaa kirjoa sieniä, mukaan lukien kellari-, märkä 
laho-, kuiva laho-, pehmeä laho, valko-, ruskea- ja  
huokossieniä vastaan. 

Tasapaino kosteussisältö

3 – 5 % suhteellisen ilmankosteuden ollessa 65% , 20°C

Tiheys ja leviäminen

65% RH, 20°C
Keskiarvo 512 kg/m3, Kirjo: 432 kg/m3 - 592 kg/m3

Kutistuminen
Märkä – 65% RH, 20°C  Märkä – uuninkuiva
Radiaali 0.4%   Radiaali 0.7%
Tangentiaalinen 0.8%  Tangentiaalinen 1.5%

Paloluokka
Luokka C (ASTM E84). Accoya® puuta voidaan käsitellä 
jotta se täyttää korkeampia palovaatimuksia.

Taivutuslujuus
EN 408, 39 N/mm2

Lämmönjohtokyky
EN 12667, = 0.13 Wm-1K-1

Taivutusjäykkyys
EN 408, 8790 N/mm2

Jankakovuus

ASTM D143, Sivu 4100 N, Katkopinnat 6600 N

Hyönteisrappeutuminen
Suurin osa hyönteisistä ei pysty sulattamaan Accoya® 
puuta. Sen myötä, puu on tehokas este hyökkäyksille. 
Esimerkiksi termiittitesti, tehty AWPA E1 testistandardien 
mukaan, antoi ulkomuototuloksia aina ≥ 9 (kevyt hyökkäys) 
vastaan kontrolliryhmän keskiarvoa 3.5 (pahempi kuin 
voimakas hyökkäys). Painonmenetys keskiarvo oli vain 
1.43% Accoya® puulle, vastaan kontrolliryhmän keskiarvoa 
32.06%.

Työstettävyys
Työstäminen ei vaikuta Accoya® puun ainutlaatuisiin  
ominaisuuksiin, koska se on kauttaaltaan modifioitu eikä 
modifionti hälvene puusta edes ajan myötä. Puu on ver-
rattain helppoa työstää ja se voidaan rinnastaa pehmeään 
puulajiin. Erikoistyökaluja ei vaadita ristileikkauksiin, 
ratkomiseen, höyläämiseen, rei’itykseen tai poraamiseen. 
Hiekkapaperikäsittelyä tarvitaan harvoin viimeistelyyn.

Liimaus
Sekä painoa kantavat, että ei kantavat sovellukset, ovat  
testattu käyttäen tarttuvaa järjestelmää laminointiin, 
sormiliitoksiin ja kulmaliitoksiin. Vaikka hyviä tuloksia 
saadaan kaikilla yleisillä liimoilla: PU, epoksi ja PRF liimat 
antavat parhaimman tuloksen. Liimausta MUF:llä ei  
suositella. Erityisiä suosituksia saa kohteisiin pyydettäessä. 

Viimeistely
Accoya® puuhun sopii useimmat tavallisesti käytetyt  
pinnoitteet. Öljypohjaisa ja vesipohjaisa päällystysjärjes- 
telmiä on testattu monipuolisesti. Johtavat päällystys 
valmistajat ovat havainneet että heidän päällysteensä 
säilyy jopa kolme kertaa, tai kauemmin kun niitä käytetään 
Accoya® puulla. Erityisiä suosituksia annetaan omiin  
kohteisiin pyydettäessä. 

Kiinnitys
Suositellaan käytettäväksi korroosionkestäviä teräs- 
kiinnityksiä jotka ovat EN 10088-1 mukaisia, kuten A2,  
A4 laatuinen ruostumaton teräs.

Olkaa ystävällisiä ja huomatkaa että kaikki arvot ovat keskiarvoja, ellei 
muuten ilmoiteta. Niitä ei ole tarkoitus käyttää rakenteellisiin  
laskelmiin. Apua rakenteellisten suunnitteluun saa kun ottaa  yhteyttä 
suoraan meihin.


