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Accoya® huoltovapaa modifioitu puu
Novenberg Oy
Vastuulllisesti hoidetuista metsistä hankittu, modifioitu
Accoya®-täyspuu on täysin myrkytön. Sen kestävyys ja mittapitävyys päihittää parhaatkin trooppiset jalopuut. Accoya®lla
voidaan korvata uhanalaiset puulajit, myrkyillä käsitellyt puut
sekä huonosti kestävät muut materiaalit. Accoya® toimii niin
uusissa kuin vanhoissakin käyttökohteissa sekä sisällä että
ulkona.
Vuosikymmenien tutkimustyön tuloksena Accoya®-puun valmistuksessa hyödynnetään patentoitua valmistusprosessia,
asetylointia. Asetyloinnin aikana puussa tapahtuu kemiallinen
reaktio puun soluseinämissä, kun hydroksiiniryhmät muuttuvat asetyyliryhmiksi. Puun solukko muuttuu vettä hylkiväksi ja
puusta tulee lujaa, kestävää ja mittapysyvää.
Accoya®-puuta on testattu pitkiä ajanjaksoja kaiken tyyppisissä sääolosuhteissa — niin maan päällä kuin maan allakin
sekä vedessä, ja sen on todistettu kestävän jopa kaikkein
rankimpia ympäristöolosuhteita.
(Accoya-puu on todistetusti täysin myrkytöntä:The Proceedings of the Third
Conference on Wood Modification 2007, 71)

ACCOYA®:N PUUTUOTTEILLA ON 50 VUODEN TAKUU
MAANPÄÄLLISISSÄ - JA 25 VUODEN TAKUU
MAANSISÄISISSÄ RAKENTEISSA!
ENSISIJAISET KÄYTTÖKOHTEET
Accoya®-puusta on tulossa todellinen ulkokohteiden
ykkösmateriaali. Sitä voi käyttää käytännössä mihin
tahansa: ikkunoihin, oviin, terassilaudoituksiin, julkisivulaudoitukseen. Jopa kohteisiin, joissa aiemmin oli
mahdollista käyttää vain myrkyllisiä ja huonosti aikaa
kestäviä materiaaleja.
Julkisivulaudoitus
Ihanteellinen ratkaisu esteettisyyden ja helppohoitoisuuden
vuoksi. Accoya®-puu kestää, on mittapitävä ja sillä on luonnollinen
UV- suojaus. Käyttökulut ovat erittäin vähäiset.

Terassilaudoitus
Terassilaudoituksessa luonnollinen kauneus, huoltovapaus ja säänkestävyys ovat tärkeitä tekijöitä. Accoya®-puu täyttää nämä vaatimukset. Se on myrkytön ja turvallinen ihmisille sekä lemmikeille.

TERASSILAUTA ESIMERKKEJÄ
Läpikäsitelty lauta, 21 mm paksu
95 mm

Läpikäsitelty lauta, 29 mm paksu
125 mm

125 mm
145 mm
145 mm
195 mm

195 mm

Ikkunat, ovet, säleiköt ja puusepän tuotteet
Accoya®-puu eristää luonnollisesti ja on kestävämpää ja
mitanpitävämpää kuin muut puut. Tämä tarkoittaa, etteivät
ikkunat turpoa ollessaan kiinni, ovet aukeavat aina vaivattomasti ja ikkunoita varjostavat himmentimet säilyvät kauniina.
Accoya®n huolto- ja ylläpitokustannukset ovat aina vähäiset.
Accoya®-puuta voidaan halutessa pintakäsittellä joko peittävällä, läpikuultavalla tai -näkyvällä pintakäsittelyaineella.

Erikoiskohteet, -projektit, ulkokalusteet ja -välineet

Accoya®-puu sopii täydellisesti pöytiin, tuoleihin, puumajoihin,
leikkikenttävälineisiin, kukkalaatikoihin ja maisemointilaudoituksiin, sillä se on myrkytöntä, sietää erilaisia sääolosuhteita ja kestää
vähintään 25 vuotta maakosketuksessa.

Accoya® lautojen pituus 3,6 m, 4,2 m ja 4,8 m. Saatavuus vaihtelee
sesongin mukaan.
Accoya® tuotteet täyttävät kehityksen edellyttämät tavoitteet
• ainutlaatuinen 50 vuoden tehdastakuu käsittelemättömänä
• huoltovapaa tuote / ylivoimainen elinkaarikustannuksiltaan
• myrkytön ja kierrätettävissä
• käyttöturvallinen, puu ei ole liukas märkänäkään
eikä tikkuunnu
• FSC - tai PEFC-sertifiointi sekä LEED, Bream ja CtoC-luokitus
• Pohjoismainen joutsenlippumerkki
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OMINAISUUDET
Materiaali
• Ekologisesti asetyloitua mäntyä
100 % (pinus Radiata)
• UV-kestävä, myrkytön, mittatarkka,
huoltovapaa, lahoamaton
Kestävyys
• EN 113 Luokka 1 (korkein luokka). Accoya modifiointi estää
erilaisten lahosienten kasvun itse puussa. Modifiointi suojaa
ruskea- ja huokossieniä sekä tuhohyönteisiä vastaan.
Hydroskooppisuus
• 3...5 % suhteellisen ilmankosteuden ollessa 65 %, +20°C
Englantilainen BM Trada
instituutti on testannut
eri puulajien kestävyyttä luonnonolosuhteissa.
Kuvassa olevat puutolpat
olivat 5 vuotta maahanupotettuna.
Accoyan
kestävyys osoittautui parhaaksi.

Accoya®

Mänty

SAHATAVARAN MITAT & LUOKAT
Sahapintaisen sahatavaran yleisimmät standardipituudet
2,4 m, 3,0 m, 3,6 m, 4,2 m, 4,8 m

Paino
• 65 % RH, +20°C, keskiarvo 512 kg/m3
Kutistuminen
• Märkä 100 % RH 65 % RH, +20°C
Märkä – uunikuiva
• Radiaali 0,4 %			
Radiaali 0,7 %
• Tangentiaalinen 0,8 %		
Tangentiaalinen 1,5 %
Paloluokka
• Luokka C (ASTM E84). Accoya® -puuta voidaan palosuojata, jotta
se täyttää korkeimmat palovaatimukset.
Taivutuslujuus		
Taivutusjäykkyys
• EN 408, 39 N/mm2
EN 408, 8790 N/mm2
Lämmönjohtokyky
• EN 12667, = 0,13 Wm-1K-1
Jankakovuus
• ASTM D143, sivu 4100 N, katkopinnat 6600 N

Sahapintaisen sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat
25 x 100 mm, 25 x 125 mm, 25 x 150 mm, 25 x 200 mm
32 x 100 mm, 32 x 125 mm, 32 x 150 mm, 32 x 200 mm
38 x 125 mm, 38 x 150 mm, 38 x 200 mm
50 x 100 mm, 50 x 150 mm, 50 x 200 mm
63 x 100 mm, 63 x 125 mm, 63 x 150 mm
75 x 100 mm, 75 x 125 mm, 75 x 150 mm
Sormijatketut tai laminoidut vaihtoehdot myös saatavana.
Luokat, < 50 mm paksuiset puutavarat
A1: 4 sivua ensisijaisesti virheettömiä
A2: 3 sivua ensisijaisesti virheettömiä
A3: 1 sivu ensisijaisesti virheettömiä
B: Molemmat puolet rajoitetulla määrällä pieniä vikoja
Luokat, ≥ 50 mm paksuiset puutavarat
A1: 4 sivua ensisijaisesti virheettömiä
A2, A3 ja B -luokissa voi ilmetä vikoja kaikilla sivuilla
Myös muita luokkia ja mittoja saatavana, jopa 6 metriin asti.

TYÖSTÄMINEN JA ASENNUS
Työstettävyys
Työstäminen ei vaikuta Accoya® puun ainutlaatuisiin ominaisuuksiin, koska se on kauttaaltaan modifioitu. Puun työstöä voidaan verrata
normaaleihin puulajeihin.

Liimaus
Accoya®-puun liimauksessa on varmistettava liiman soveltuvuus liiman valmistajalta. Ei suositella MUF-liiman käyttöä.

Viimeistely, ikääntyminen ja pinnoitteen kesto
Accoya-puu on käsittelemättömänä täysin huoltovapaa. Accoya-puuhun voidaan kuitenkin soveltaaa yleisimmin käytettyjä pintakäsittelyjä, mm. maaleja ja öljyjä. Öljy-ja vesipohjaisia pintakäsittelymenetelmiä on testattu monipuolisesti. Accoya-puussa käsittely pysyy jopa
2-3 kertaa kauemmin kuin muissa puutuotteissa. Pintakäsittelytuotteen soveltuvuus on tarkistettava sen valmistajalta.

Kiinnitys
Suositellaan käytettäväksi korroosionkestäviä teräskiinnityksiä. EN 10088-1 mukaisia, kuten A2 ja A4 laatuista ruostumatonta terästä.

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA

PUUN MODIFIOINTI

Novenberg Oy
Lemuntie 3-5, 00510 HELSINKI
Puhelin 040 580 5564
info@novenberg.fi
www.novenberg.fi

Solvay Acetow GmbH
Engesserstraße 8
79108 Freiburg
T: +49 (0)761 5110
accoya.sales@solvay.com
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