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JOHDANTO

Accoya®-puu on yli 80 vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos.  
Tässä erittäin suorituskykyisessä puussa on hyödynnetty 
asetylointia, tuota hyväksi todettua muokkaustekniikkaa, 
ja omaa patentoitua huipputeknologiaamme, ja se on 
tarkoitettu ulkokäyttöön erilaisiin kohteisiin ovista ikkunoihin, 
kansilaudoituksesta ja ulkoverhoiluista veneisiin.

Accoya®-puumateriaalin valmistukseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä, 
ja sen valmistuksessa käytetään Accsysin patentoitua muokkausprosessia. Sen ominaisuudet ovat 
ylivertaiset verrattuna parhaisiin trooppisiin jalopuihin, ja se kestää hankalatkin olosuhteet – myös 
ne, jotka vain luonnon kannalta kestämättömien materiaalien katsotaan kestävän.

Accoya®-tuotteen ominaisuudet on testattu huolellisesti erilaisissa olosuhteissa ympäri 
maailmaa. Monet näistä testeistä on suoritettu todellisissa olosuhteissa monen vuoden ajan. 
Tässä yhteenvedossa esitetään joitakin näiden testien tuloksia. Täydelliset raportit näistä 
ja samankaltaisista testeistä ovat saatavissa pyynnöstä. Useita raportteja on jo ladattavissa 
osoitteesta accoya.com.

KOKEILTU,
TESTATTU 
JA HYVÄKSI  
TODETTU
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KESTÄVYYSVERTAILU  
– SCION

Scion, viralliselta nimeltään New Zealand Forest Research Institute 
Ltd (Uuden-Seelannin metsäntutkimusinstituutti) tutkii, edistää 
ja kehittää metsätalouden, puutuotteiden, biomateriaalien ja 
bioenergian alojen tutkimusta ja teknillistä kehitystä. Scion vertaili 
testissään Accoya®-puun ominaisuuksia muihin luonnostaan 
kestäviin ja suojakäsiteltyihin puulajeihin. 

Vaativissa testeissä puu altistettiin Whakarewarewan tutkimuskeskuksessa nopeutetulle 
lahoamiselle erityisissä tutkimustiloissa ja suoraan maakontaktiin ulkotiloissa. Testejä on 
tehty 10 vuoden ajan ja Accoya®-puu on saavuttanut parempia tuloksia kuin tiikki, merbau, 
sypressi, setri sekä H3.2-(maan pinnan yläpuolella, pituussuunnassa pintakäsittelemätön) ja H4 
(maakontaktissa)-suoja-aineella (CCA) käsitelty hirsi. Näin Accoya® on ansainnut korkeimman 
mahdollisen kestävyysluokituksen.

Lahoamisen/hyönteisvaurioiden arviointijärjestelmä (perustuu ASTM D 1758 -standardiin) 
10 = Ei lahoamista tai hyönteisvaurioita 
T    = Värimuutoksia tai merkkejä lahoamisesta, jota ei voida tunnistaa lahoamiseksi 
9    = Vähäistä lahoamista, 0–3 % poikkileikkauksesta ähäistä lahoamista, 0–3 % poikkileikkauksesta 
8    = Hieman olennaista lahoamista 3–10 % poikkileikkauksesta 
7    = Olennaisesti lahonnut, 10–30 % poikkileikkauksesta 
6    = Huomattavasti ja pitkälle edennyttä lahoamista 30–50 % poikkileikkauksesta 
4    = syvälle edennyttä ja vakavaa lahoamista 50 % poikkileikkauksesta 
0    = Hylätty 

LAHOTTAJASIENIASTEIKKO KELLARIPYLVÄISSÄ 

[kunnon indeksi] 

LAHOAMISASTEIKKO ULKOPYLVÄISSÄ 
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BRE (Building Research Establishment) on itsenäinen 
tutkimusinstituutti Watfordissa, Isossa-Britanniassa. 

Eurooppalaisen normin (EN) 330:1993 – joka on verrattavissa Amerikan puunsuoja-
aineyhdistyksen (America Wood-Preservers’ Association [AWPA]) E9-standardiin – mukaan 
suoritetussa kestävyyden kenttäkokeessa koottiin yksinkertaisia tappiliitoksia (L-liitoksia), 
jotka pintakäsiteltiin ja asetettiin ulkoilmaan. Liitoksen pinnoite rikottiin tarkoituksellisesti 
niin, että liitokseen pääsi vettä kuten tilanteissa, joissa liitos avautuisi, vahingoittuisi tai sitä 
ei kunnostettaisi. Tämä testi jäljittelee pahinta mahdollista rakennustuotteiden kohtaamaa 
tilannetta, ja testi vaatii liitoksen altistamista normaaleille ympäristöolosuhteille. 

L-liitokset asennettiin BRE:n Garstonin kenttäkoeyksikössä (Watford, Iso-Britannia) 
helmikuussa 1998 lounasta kohti suunnattuina, kohotetulle testaustelineelle. Asetyloidun 
puun tila ei ole muuttunut ja sen ulkonäkö on edelleen hyvä, toisin kuin muokkaamattoman 
puun, joka on lahonnut täysin.

* Testiraportti vuodelta 2013 

15 VUODEN* IKKUNA-L-LIITOSTESTI  
– BRE 

Asetyloimaton puu,  
jossa näkyy  
huomattavasti lahoamista 

Accoya®-puu, jossa ei  
näy merkkejä lahoamisesta  
tai mätänemisestä 

Asetyloimaton puu,  
jossa näkyy vaikeaa  
lahoamista ja mätänemistä 

Accoya®-puu, jossa ei  
näy merkkejä lahoamisesta  
tai mätänemisestä 

BRE RAPORTOI: 

“Simuloiduissa joudutetuissa liitosten kenttäkokeissa, jotka simuloivat rakennustuotteille pahinta mahdollista tilannetta mahdollistamalla 
nesteen pääsyn liitoksessa käytettyyn puuhun, pintakäsitellystä puusta, jolle oli suoritettu hieman alhaisemman tason asetylointi 
kuin Accoya®-puulle, valmistetut L-liitokset selvisivät hyvin 15 vuotta kestävästä altistuksesta Isossa-Britanniassa. Koe osoittaa, että 
läpäisevät puulajit, jotka on asetyloitu poikkileikkauksen kautta 1 tason kestävyysluokkaan (kuten Accoya®), saisivat viitteenä käytettyä 
TnBTO-käsiteltyä puuta alemman tuloksen – näin ollen Accoya®-puu ylittäisi biologiset viitearvot ja sen antamaa suojaa pidettäisiin 
riittävänä käytettäväksi pitkäaikaisissa ikkunoiden liitoksissa." 
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Kaksi yksipuolisesti laminoitua 
Accoya®/mänty/mänty -ikkunan karmia 
asennettiin BRE:n ikkunoiden liitoksien 
testausrakennukseen kesäkuussa 2012. 
Ikkunan karmit suunnattiin etelään, 
jotta auringon säteilykuormitus olisi 
suurimmillaan. Toinen karmeista pinnoitettiin 
läpikuultavalla pintakäsittelyaineella ja 
toinen läpinäkymättömällä valkoisella 
pintakäsittelyaineella. 

Lisäksi useita kestävyys- ja mittavakaustestejä on suoritettu 
IFT Rossenheimissa Saksassa käyttäen standarditoimenpiteitä 
2,0 metrin pituuden ainesvahvuuden vakausmittaukselle 
ja kiinnitysliitoksen deleminaatiovastusmittaukselle. Testit 
tehtiin Accoya®-mänty-mänty- ja Accoya®-kuusi-kuusi 
-yhdistelmille. Ainesvahvuus täytti molemmat vaatimukset. 
Raportit toimitetaan pyydettäessä. 

3 VUODEN YKSIPUOLISESTI 
LAMINOIDUN ACCOYA®-
IKKUNAN TESTI – BRE 

36 KUUKAUDEN ALTISTUKSEN JÄLKEEN NÄISTÄ 
IKKUNOIDEN KARMEISTA TARKASTETTIIN: 

Yleinen kunto 

Erinomainen ulkonäkö 

Liitoksen kunto 

Erinomainen, liitos on tiukka, pinnoite on ehjä,  
ei merkkejä liikkumisesta tai avautumisesta 

Reunan kunto 

Erinomainen 

Pinnoituksen kunto 

 Erinomainen, kirkas, ei merkkejä poikkeamista  
tai värjäytymisestä 

Toiminta 

Avausmekanismi avautuu helposti ja kevyesti 

Näiden tulosten perusteella myönnettiin erinomainen 
yleisarvosana (10/10). 
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Yhdessä hollantilaisen ikkunavalmistus- 
ja -kunnostusyrityksen kanssa 
toteutettu testi todisti, että Accoya®-
ikkunan hankintakustannukset 
ovat suuret, mutta niiden 
kokonaiskustannukset ovat pienemmät 
kuin PVC-, alumiini-, mänty- tai 
jalopuuikkunoilla rakennuksen 
käyttöajan aikana. 

ACCOYA®-PUU: 

-  Takaa alhaiset ylläpitokustannukset 
-  Takaa pidemmän huoltovälin 
-  Erinomainen kestävyys, ikkunoita ei tarvitse  

vaihtaa yli 50 vuoteen 

KÄYTTÖAJAN MYÖTÄ KERTYVÄT 
IKKUNANKARMIEN KULUT TYYPILLISESSÄ 
HOLLANTILAISESSA ASUINRAKENNUKSESSA

[1000 €] 
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IKKUNOIDEN ERINOMAISET 
KOKONAISKUSTANNUKSET KOKO KÄYTÖN AJAN 
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Testauksen ja sisäisten ja ulkoisten tietojen arvioinnin jälkeen BRE teki päätelmän, 
jonka mukaan Accoya®-puun käyttöaikaodotus, jos parhaita suunnittelukäytäntöjä 
noudatetaan, on 60 vuotta ulkosovelluksissa, kuten ikkunoissa, ovissa, ulkoverhouksessa 
ja parvekkeilla, käytettäessä. BRE totesi, että Accoya®-puulla on erinomaiset kestävyys- ja 
vakausominaisuudet. Tämän päätelmän ovat vahvistaneet todeksi myös TRADA ja Heirott 
Watt University / Imperial College London samankaltaisissa käyttöaika-arvioinneissa. 

“Katsomme, että Accoya®-puusta valmistettujen liitosten, ulkoverhoilujen ja parvekkeiden verhoiluominaisuudet ovat 
huomattavasti paremmat. Jos tuotteet suunnitellaan ja rakennetaan korkealaatuisimpien käytäntöjen mukaan (kosteuden 
pääsy minimoidaan ja suojaus vettä vastaan on korkein mahdollinen), ne viimeistellään suojamateriaaleilla kuten Sikkens- tai 
Teknos-tuotteilla, asennuksen suorittavat pätevät urakoitsijat ja tähän yhdistetään tunnustusta saaneita parhaita käytäntöjä 
hyödyntävät huoltopaketit, tuloksena on julkisivun puutuotteita, joiden kestävyys ja mittavakaus vastaavat 60 vuoden 
käyttöajan vaatimuksiin." 

60 VUODEN KÄYTTÖAIKA  
– BRE
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Coptotermes formosanus -termiittejä 
pidetään maailman aggressiivisimpana 
termiittilajina. Louisiana State University 
(LSU) -yliopisto suoritti 99 päivän 
"valintatestin" näillä termiiteillä. Testissä 
käytettiin käsittelemätöntä radiatamäntyä 
ja Accoya®-puuta (2” x 4” -lautaa). 

Termiitit söivät käsittelemätöntä radiatamäntylankkua 
kaikilta neljältä sivulta ja huononsivat sen rakennetta. 
Ero Accoya®-puuhun, johon ilmestyi vain hieman 
uria, oli huomattava. Standardoidun testin tulokset 
osoittavat, että Accoya®-puu oli 22 kertaa parempaa 
kuin käsittelemätön radiatamänty (mitattuna näytteen 
painohäviönä). 

TPI:n lisätestit Floridan Gainesvillen ja Costa Rican 
tutkimuskeskuksissa osoittivat, ett Accoya®-puun 
suorituskyky on parempi kuin erittäin laadukkaan 
(FEQ) tiikin. Tulokset saatiin 5 vuoden kenttäkoejakson 
aikana AWPA E7-09 -normin mukaisessa testissä, 
jossa sauvat kaivettiin maahan, ja AWPA E1806 
-maakosketustestissä. Suorituskyvyn tasoa käytettiin 
tukemaan Accoya®-puun hyväksyntää käytettäväksi 
alueilla, joilla on termiittejä, ja maahan lyötävissä 
sovelluksissa ICC ESR-2825 -arvioinnissa, joka 
vahvisti Accoya®-verhoilun olevan Yhdysvaltojen 
rakennusmääräysten mukainen. 

TERMIITINKESTÄVYYSTESTI 
– LSU 

Accoya®-puu Muu kuin Accoya®-puu 

Muu kuin Accoya®-puu Accoya®-puu 

PAINOHÄVIÖ LSU:N TERMIITTITESTISSÄ 
[%]
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Uuden-Seelannin 
radiatamänty (liuennut)

Uuden-Seelannin 
radiatamänty 
(liukenematon)

Chilen radiatamänty 
(liuennut) 

Chilen radiatamänty 
(liukenematon)

Keltamänty (liuennut) Keltamänty 
(liukenematon) 
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Tässä vaativassa testissä tutkittiin termiitinkestävyyttä 
pääasiassa kahta eri termiittilajia vastaan Kagoshimassa, 
eteläisessä Japanissa sijaitsevan tutkimuskeskuksen 
kahdessa toimipaikassa. JWPA käyttää tutkimuskeskusta, 
koska siellä vallitsee kuuma ja kostea ilmasto ja sen 
kuivissa osissa on Coptotermes formosanus -termiittejä 
ja kosteissa osissa Reticulitermes speratus -termiittejä. 
Tutkimuskeskuksissa käytettiin myös erilaisia punaisia 
lahottajasieniä sekä valkoisia ja ruskeita lahottajasieniä. 

KENTTÄTESTI – KAGOSHIMAN 
KOEKESKUS, JAPANI 

Accoya®-puu kosteassa  
tutkimuskeskuksessa 

Accoya®-puu kuivassa  
tutkimuskeskuksessa 

Muu kuin Accoya®-puu kosteassa  
tutkimuskeskuksessa 

Muu kuin Accoya®-puu kuivassa  
tutkimuskeskuksessa 

KENTTÄKOE C. FORMOSANUS 
-TERMIITTIALTISTUKSELLE 
[luokituksen keskiarvot:  
0 = hyväkuntoinen, 100 = sauvan hajoaminen] 
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Radiatamänty 

Accoya®

aika [vuosia] 

5 vuoden testin jälkeen 
Accoya®-puun näytteestä ei 
löytynyt merkkejä termiittien 
aiheuttamista vahingoista.  
5 vuoden jälkeen suoritetuissa 
lahoamistesteissä 
Accoya® todettiin edelleen 
vahingoittumaksi samalla, 
kun miltei kaikissa 
käsittelemättömissä 
radiatamännyn testisauvoista, 
joita käytettiin kontrollinäytteinä, 
oli yleensä jäljellä vain 
maanpinnan yläpuolella oleva 
osa. 
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TERMIITINKESTÄVYYSTESTI, 
AUSTRALIA – AFRC 

Mastotermes darwiniensis 
on tuhoisin Australiassa 
tavattava termiittilaji, 
jota esiintyy myös kauriin 
kääntöpiirin pohjoispuolella. 
Vaaraluokituksen 3 maatestit 
suoritettiin Australian 
pohjoisterritoriossa Australian 
metsätutkimuskeskukseen 
AWPA-protokollan mukaisesti. 

Kenttätestin lopuksi kaikissa puunäytteissä 
ilmeni jälkiä M. darwiniensis -termiitin 
hyökkäyksistä ja kaikki syöttipuuna 
käytetyt eukalyptussauvat, joiden 
tarkoitus oli houkutella termiitit 
pysymään altistussäiliöissä, oli tuhottu. 
Käsittelemättömän radiatamännyn mantopuun 
keskimääräinen painohäviö oli 95 %. 

M. darwiniensis- termiitti aiheutti 
huomattavia muutoksia vertailukohteina 
käytetyissä luonnollisesti kovissa 
jalopuunäytteissä, joiden keskimääräinen 
painohäviö vaihteli välillä 49 – 100 %. 
Veripihkapuu kesti altistusta parhaiten, kun 
taas kaikki valkotamminäytteet tuhoutuivat. 

Accoya®-radiatamännyn testitulos oli 
huomattavasti parempi kuin luonnollisesti 
kovien jalopuunäytteiden. Sen keskimääräinen 
painohäviö oli 8,5 %. Accoya®-radiatamännyn 
arveltiin testin perusteella selviytyvän 
altistumisesta termiiteille kaikissa Australian 
osissa hyvin ja paljon paremmin kuin testissä 
käytettyjä puulajeja vastaavat luonnollisesti 
kestävät puulajit. 

AFRC:n suorittamiin AWPA-protokollan 
mukaisiin lisätesteihin kuului 
kenttätestillä arvioitu Coptotermes 
acinaciformis -termiitinkestävyyden ja 
lahosienikestävyyden arviointi verrattuna 
veripihkapuuhun. Veripuun kestävyysluokka 
on 1 ja sen tiheys on 1050 kg/m³. Accoya®-
puun suoritus vastasi veripihkapuun 
suoritusta kenttätestissä, jossa testattiin 
Coptotermes-termiittien kestävyyttä, ja 
sen suoritus oli veripihkapuuta parempi 
lahottajasienitestissä, jossa Accoya®-puussa 
ei todettu miltei lainkaan (<1,0 %) lahoamista. 

Accoya®

Veripihkapuu 

Jättiläistuija 

Täplätyräkki 

Radiatamänty 

Amerikan valkotammi 

PAINOHÄVIÖ OLI VAARALUOKKAA H3 M. 
DARWINIENSIS -TERMIITTIALTISTUKSEN 
KENTTÄTESTEISSÄ 
[%]

Accoya® Veripihkapuu Jättiläistuija Täplätyräkki Radiatamänty Amerikan 
valkotammi 
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TERMIITINKESTÄVYYS  
– JA LAHOAMISTESTI, THAIMAA

Thaimaan ympäristötutkimuskeskuksen 
ja Naresuan yliopiston suorittamassa 
testissä maahan kaivettiin sauvoja useissa 
tutkimuspaikoissa eri puolilla Thaimaata. 

Testisauvat olivat Accoya®-puuta, tiikkiä ja mahonkia. 60 kuukauden 
(5 vuotta) kulutta Accoya®-puun suorituskyky oli paljon parempi 
kuin mahongin tai erittäin laadukkaan tiikin. Tämä erinomainen 
suorituskyky verrattuna korkealaatuiseen tiikkiin vahvistaa tämän 
esitteen alkusivuilla esitellyt termiitin- ja lahonkestävyystestien 
tulokset Floridan, Costa Rican ja Uuden-Seelannin testeissä. 
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15 JA 20 VUODEN  
KANAALIN REUNUSTESTI 

Accoya®-puun erinomainen suorituskyky todettiin kahdessa 
alankomaalaisessa projektitestissä Flevopolderissa lähellä Almerea. 
Toinen projekti aloitettiin vuonna 1995 ja toinen vuonna 2000. 
Alankomaalainen SHR-instituutti suunnitteli testit ja teki tarkat 
tarkistukset 15 ja 20 vuotta altistuneisiin näyte-eriin vuonna 2015. 

Näissä testeissä asetyloitua puuta sekä vertailupuuna käytettyä suojattua puuta ja eri 
jalopuulajeja käytettiin kanaalin reunustamiseen (altistaminen raikkaalle vedelle). Kanaalin 
rantatörmien olosuhteet ovat erittäin vaativat, eritoten vesirajassa, sillä puu altistuu veden, 
ravinteikkaan maaperän ja ilman (happi) yhdistelmälle. Molemmissa testeissä asetyloidussa 
puussa havaittiin tuskin lainkaan merkkejä homeesta, lahoamisesta tai sienien aiheuttamista 
vahingoista – tämä korostaa puun ensiluokkaista kestoluokitusta ja vahvistaa 25 vuoden 
takuuta. Näiden testitulosten perusteella SHR totesi, että asetyloidun puun kestävyys raikkaan 
veden sovelluksissa kilpailee erittäin kestävien jalopuulajikkeiden ja ammattimaisesti suojatun 
puun kestävyyden kanssa. 

Accoya®-puu Muu kuin Accoya®-puu 
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VAKAUS-, KESTÄVYYS-  
& LUJUUSTESTIT – TP 

Timber Products Inspection (Yhdysvallat) 
suoritti useita perusteellisia ja 
riippumattomia testejä, joissa 
analysoitiin Accoya®-puun kestävyys-, 
vakaus- ja lujuusominaisuuksia 
Yhdysvaltojen ikkunoiden ja ovien 
valmistajaliiton (Window & Door 
Manufacturers Association [WDMA]) 
vaatimusten mukaisesti. 

Accoya® osoittautui radiatamäntyä paremmaksi 
kiihdytetyn lahoamisen kammiotesteissä, mikä korostaa 
puun kestävyyttä. Tuloksissa ilmeni, että Accoya®-puun 
painohäviöprosentti oli hyvin alhainen, kun ne oli altistettu 
ruskealle lahottajasienille (Gloeophyllum trabeum) ja 
valkoisille lahottajasienille (Trametes versicolor). 

TP arvioi myös puun mekaanisia ominaisuuksia. 
Kaiken kaikkiaan Accoya®-puun ominaisuudet 
olivat pääpiirteittäin samat kuin käsittelemättömän 
(radiatamäntyisen) kontrollinäytteen. Accoya®-puun 
MOR- ja WML-arvot olivat hieman korkeammat ja 
Accoya®-puun keskimääräinen MOE-arvo oli hieman 
alempi kuin käsittelemättömän radiatamännyn. 

Viimeinen testi todisti, että Accoya® täyttää WDMA:n 
ankarat lahoamiskestävyysvaatimukset, mikä osoittaa 
sen hyväksi ikkunoiden ja ovien raaka-aineeksi. 

PAINOHÄVIÖ 
LAHOAMISTESTEISSÄ 
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9,5 VUODEN 
PINTAKÄSITTELYTESTI  
– SHR 
Yksityinen testausinstituutti SHR (puun 
tutkimuslaitos Alankomaissa) suoritti 
laajan pintakäsittelytestin Accoya®-
puulla ja kyllästämättömällä puulla. 
Testissä käytettiin läpinäkymättömiä ja 
kalvon muodostavia maaleja ja lakkoja. 

Accoya®-puun tulokset olivat kaikista puulajeista 
parhaat. Sen pintakäsittelyominaisuudet olivat 
paremmat, ja pintakäsittelyaine kiinnittyi erinomaisesti 
sekä kosteissa että kuivissa olosuhteissa. Valkoinen 
läpinäkymätön pintakäsittelyaine tuotti erittäin hyvän 
tuloksen, sitä ei tarvinnut kunnostaa 9,5 vuoden 
kuluttua – mikä on tärkeä etu tuotteen pitkäaikaisten 
kokonaiskustannusten kannalta ja takaa, että Accoya®-
puun pitkäaikaiset kokonaiskustannukset ovat vertaansa 
vailla verrattuna kilpaileviin materiaaleihin. 

Accoya®-puu Muu kuin Accoya®-puu 
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Accoya®-puuverhoilu Siperianlehtikuusiverhoilu Mäntyverhoilu 

3,5 VUODEN PINTAKÄSITTELYTESTI – BM TRADA 

Alansa johtava puuntutkimusinstituutti, 
BM Trada, sai Accsys Technologiestolta 
toimeksiannon suorittaa sarjan 
altistustutkimuksia.

Tutkimukset, joissa kaikissa käytettiin samaa 
pintakäsittelymateriaalia, alkoivat helmikuussa 2007 
Buckinghamshiressä Englannissa. Tutkimuksissa testattiin 
Accoya®-ulkoverhoilun laudan halkeamista ja kestävyyttä 
luonnollisissa sääolosuhteissa verrattuna mäntyyn ja 
siperianlehtikuuseen.

3,5 vuoden jälkeen Accoya® todettiin useilla tavoilla 
paremmaksi kuin kilpailevat ulkoverhoilulaudat – Accoya®-
puun pintakäsittelyominaisuudet olivat erinomaiset. 
Mäntyverhoilussa näkyi vaikeatasoisia rakoja, pihkan 
hikoamista, päätyjen lohkeamista, maalin kuoriutumista 
rakojen päältä, kuoriutumista, pinnan halkeilua ja laudan 
vääntymistä, samoin siperianlehtikuusiverhoilussa todettiin 
huomattavaa pinnan halkeilua ja pihkan tunkeutumista 
pintaan. 

Accoya®-puun pinta sitä vastoin oli tasainen, siinä ei 
ilmennyt kohuamia, eikä käytännössä lainkaan halkeamia, 
pintakäsittelymateriaalin kuoriutumista tai rakoja. Ulkoinen lika 
voitiin pestä helposti pois ja sen alta paljastui puhdas pinta, jonka 
pintakäsittelyaine oli erinomaisessa kunnossa. Tämä ankara 
testi todistaa, että Accoya®-puun pintakäsittelyominaisuudet 
ovat erinomaiset verrattuna moniin kilpaileviin materiaaleihin. 
Tässä testissä, jossa käytettiin läpikuultavaa mustaa 
pintakäsittelymateriaalia, lämmön keräytyminen teki 
testistä erityisen vaikean puutuotteille. Nämä tulokset 
ovat antaneet meille itseluottamusta markkinoida mustalla 
pintakäsittelyaineelle käsiteltyä Accoya®-puuta kaikkialle 
maailmassa, myös Australiaan – minkä tuloksena olemme saaneet 
paljon todellisiin kokemuksiin perustuvaa palautetta.
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LAUDAN VAKAUSTESTI  
– BM TRADA 

Alansa johtava puuntutkimusinstituutti, BM Trada, 
testasi Accoya®-puun vakautta verrattuna useisiin 
suosittuihin ulkoverhoilumateriaaleihin altistamalla 
pintakäsitellyt laudat erittäin kostealle ympäristölle ja 
antamalla niiden sopeutua ympäristöön. 

BM Trada totesi, että Accoya®-puu oli poikkeuksellisen vakaata ja että Accoya®-
puun käyttöä verhoilulautana voidaan laajentaa vakiokokoisista 150 mm 
leveistä laudoista 200 mm leveisiin lautoihin ulkoverhoiluissa. 

Tämä laajennettu lautojen leveysmääritys osoittaa, että Accoya®-puurakenteen 
joustavuus ja suorituskyky ovat erinomaisia verrattuna jättiläistuijaan, 
lehtikuuseen ja mäntyyn. 

Siperianlehtikuusi 
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Thermowood
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Teknos (UK) Ltd, joka on tehtailla ikkunoihin, oviin ja verhoiluun 
lisättävien pintakäsittelyaineiden suurin toimittaja Euroopassa, 
järjesti vuonna 2009 testin, jonka tarkoitus oli kerätä tietoja 
luonnollisesta kulumisesta, puun leikkauspintojen sinetöimisestä 
ja kolmen eri (pintakäsitellyn) puun profiilin ominaisuuksista ja 
erilaisista ulkoverhousprofiileista. Accoya®-puun lisäksi testiin 
kuuluivat jättiläistuija (WRC) ja siperianlehtikuusi. 

61 kuukauden (5 vuotta ja 1 kuukautta) luonnonoloille altistamisen jälkeen Accoya®-lautojen 
suorituskyky on ollut paras testatuista, ja niiden vakaus on ollut erinomaista, mistä osoituksena 
lautojen päiden halkeilu on vähentynyt huomattavasti. Halkeilun vähentyminen estää 
vääntymistä ja halkeilua kiinnikkeiden kohdalta ja pidentää pintakäsittelyn odotettua käyttöaikaa. 

Pintakäsitellyt jättiläistuijasta ja siberianlehtikuusesta valmistetut laudat kaipaavat 
jo kipeästi huoltoa, kun taas Accoya®-laudoissa ei ole viiden vuoden jälkeen havaittu 
huomattavia sään aiheuttaman kulumisen vaikutuksia, ja tämä tulee todennäköisesti 
olemaan tärkeä tekijä ylläpitokustannuksien ja -kertojen vähenemisessä. Tämä testi todistaa, 
että Accoya®-puu on ideaalinen ratkaisu ulkosovelluksiin, kuten ikkunoihin, oviin, verhoiluun, 
suojaukseen ja suuriin rakenteisiin. 

5 VUODEN PINTAKÄSITTELYTESTAUS 
TEKNOS-PINNOITTEELLA – BM TRADA 
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Johtava alankomaalainen puuntutkimusinstituutti, SHR, suoritti sarjan testejä, 
joissa arvioitiin Accoya®-puun koon pysyvyyttä. 

Accoya®-puun tulokset olivat useissa testeissä parempia kuin kilpailevilla puulajeilla kuten tiikillä, irokolla, 
sapelemahongilla, skotlanninmännyllä, jättiläistuijalla, japaninsypressillä ja radiatamännyllä. Testissä todettiin, että 
verrattuna muihin puulajeihin Accoya®-puu tarjoamat pitkä- ja lyhytaikaiset edut ovat huomattavasti paremmat. 
Lyhyellä aikavälillä Accoya® pysyy vakaana prosessoinnin aikana. Keskipitkällä aikavälillä lautojen liitokset pysyvät 
vakaina ja vastustavat asennuksen jälkeisten sääolojen aiheuttamia liikkeitä. Lisäksi huoltojen aikana huomattiin 
päätylautojen pysyvän suorina, kiinnityskohtien pysyvän vakaina, eikä sälöytymistä huomattu käytännössä lainkaan. 
Verhoilulaudat ja ikkunasäleiköt säilyttävät tasaiset linjansa ja pintakäsittelymateriaalit hyötyvät laudan vakaudesta, 
jonka ansiosta materiaaliin kohdistuu vähemmän jännitystä ja sen huoltoväli pitenee. 

Tiikin, irokon, 
sapelemahongin ja 
skotlanninmännyn 
tiedot on saatu 
seuraavista 
julkaistuista lähteistä:  
 
Physical and related 
properties of 145 
Timbers
Jan F. Rijsdijk and Peter 
B. Laming
Kluwer Academic 
Publishers
ISBN 0-7923-2875-2

KOON PYSYVYYDEN TESTI – SHR 
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Puun lämpöarvo on kriittinen ikkunoiden ja ovien suunnittelun 
aspekti. Puun lämmönjohtavuus (lambda-arvo) vaikuttaa 
huomattavasi ikkunan laskennalliseen kokonaislämpöarvoon.

Accoya®-puun lämmönjohtavuuden on arvioinut IFT Saksan Rossenheimissa EN1226: 
2001-standardin mukaisesti. Tämän jälkeen se kehitettiin vaaditun julkisen arvon mukaiseksi 
kaikkein tarkimman eurooppalaisten arviointimetodin, EN ISO 10456: 2008 -standardin mukaan, 
joka on tarkoitettu lämpöarvojen vaatimustenmukaisuuden ja suunnittelun määrittämiseen.

Muihin tyypillisiin puusepäntuotteissa käytettyihin 
puulaatuihin verrattuna Accoya®-puun 
lämmönjohtavuus on:

– 8 % parempi kuin havupuilla
– 30 % parempi kuin jalopuilla.

Näiden parannettujen tasojen ansiosta suunnittelussa 
on käytössä enemmän mallivaihtoehtoja, esimerkiksi 
korkeampi U-arvo voidaan saavuttaa ikkunoiden 
suunnittelussa vaihtamalla puulajia tai vaihtoehtoisesti 
käyttämällä esteettisempää tai helpommin 
toteutettavaa muotoilua, jonka energiatehokkuus on 
tavallisesti hieman heikompi.

Accoya®-puuta käytetään yleisesti Ison-Britannian 
BFRC:n ikkunoiden energialuokitusohjelman mukaisten 
A-luokan ikkunoiden valmistamiseen.

PARANNETTU LÄMMÖNKESTO  
– IFT ROSSENHEIM JA BUILDCHECK

TODETTU  λ 

[W/m·K]

Accoya® Havupuu Jalopuu
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LÄMMÖN KERTYMINEN 
TERASSILAUTOIHIN, JAPANI 

Lämmön kertyminen terassilautoihin on 
ongelma erityisesti kesäkauden aikana. 
Lämpökamerakuvausanalyysi järjestettiin 
Japanissa Hiroshiman prefektuurin 
teknisessä tutkimusinstituutissa arvioimaan 
lämpömuutosten eroja, kun käytössä oli 
Accoya®-puuta, lämpöpuuta ja kolmea 
kaupallista WPC-terassilautaa (puukomposiitti). 

Ilman lämpötila oli kaikilla testiterasseilla testin aikana 32 °C. 
Terassilaudoituksen koot olivat vertailtavissa keskenään kaikissa 
kolmessa laudoitustyypissä. 
 
- Accoya®   26 x 140 
- Lämpöpuu   26 x 140 
- WPC     25 x 145 

Lämpökuvat osoittavat selkeästi, että Accoya®-puun lämpökertymä 
on huomattavasti pienempi kuin muilla testatuilla puulajeilla. 

Tämä matala lämmön keräytyminen, joka yhdistyy asennetun 
Accoya®-puun koon pysyvyyteen, takaavat terassilaudat, joilla 
voi huoletta astella paljain jaloin. Asennetun Accoya®-puun 
vakaudesta seuraa mm. että lauta vastustaa kaareutumista, 
kiinnikkeisiin ei kohdistu jännitteitä ja laudoitus pysyy tasaisena, 
eivätkä laudat ala sälöytyä sään vaikutuksesta. 

Accoya® Lämpöpuu Puukomposiitti 
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Alansa johtavan 
puuntutkimusinstituutin, BM Tradan, 
itsenäinen testi osoitti, että Accoya®-
puu kestää ankaria ja kuluttavia 
ympäristöjä. 

BM Tradan testeissä ilmeni, että Accoya®-prosessin 
aiheuttaman puun kovettumisen seurauksena 
painaumavastus on parempi kuin jättiläistuijalla ja 
kahdella lehtikuusilajilla. Tämä kovuus on erittäin 
hyödyllistä, kun valmistetaan ulkotiloissa käytettäviä 
verhoilun ja pohjakerrosten erityisratkaisuja. 

BM Tradan suorittamat erilliset hankauksen ja 
mekaanisen hankauksen testit osoittavat, että 
Accoya®-puu ei ole vain yhtä hyvää, vaan parempaa 
kuin kaksi lehtikuusilajiia, ja huomattavasti parempaa 
kuin jättiläistuija. 

KOVUUS – JA KULUMISTESTI 
– BM TRADA 
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HIILIJALANJÄLKI – VERCO

Accoya®-puun ympäristöystävälliset ominaisuudet on 
testattu tarkasti, ja testien tulokset on julkaistu luotettavien 
itsenäisten toimintatapojen, kuten elinkaariarvioinnin(LCA 
ISO 14040/44-standardin mukaan) ja tuotteiden 
ympäristöselosteen(EPD EN 15804 -standardin mukaan), mukaisesti. 
Näiden tutkimusten tulokset voi ladata Accoya®-verkkosivustolta, 
ja ne korostavat Accoya®-puun ympäristöystävällistä vaikutusta. 
Esimerkiksi viralliset hiilijalanjälkitutkimukset osoittavat, että 
Accoya®-puu on ympäristöystävällinen, jopa hiilinegatiivinen, 
vaihtoehto hiilipitoisille materiaaleille, kuten muoville, metalleille ja 
betonille sekä useille puulajeille.

HIILIJALANJÄLKI – HANKINNASTA MYYNTIIN

Hiilijalanjälkimäärityksessä mitataan materiaalin elinkaaren aikana kertyvät 
kasvihuonekaasupäästöt (GHG) ja niiden hiilidioksidipäästöjä vertaillaan vastaaviin tuotteisiin 
(CO2/kg) Verco suoritti Accoya®-puun hiilijalanjälkimäärityksen WBCSD:n (World Business Council 
for Sustainable Development) kasvihuonekaasuprotokollan ohjeistuksen mukaan perustuen 
materiaalin hankinnan ja tuotteen myynnin väliseen tilanteeseen, eli materiaalin hankinnasta 
siihen, kun valmis tuote poistuu tehtaasta. Tähän arviointiin kuuluu puumateriaalin etsintä, 
keräys ja prosessointi, sekä näihin kuluva energian ja raaka-aineiden kulutus sekä jätteen 
syntyminen Accsys Technologiesin asetylointilaitoksessa Arnhemissa, Alankomaissa. Tulokset on 
esitetty oikealla olevassa kaaviossa.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT / 
M³ MATERIAALIA

[1,000 kg CO2 eq]
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HIILIJALANJÄLKI  
– HANKINNASTA HÄVITTÄMISEEN

Yllä olevassa kaaviossa on kuvattu Accoya®-puun 
kasvihuonekaasupäästöt kuutiometriä kohti Verco-
raportin mukaisesti. Tulokset on muunnettu vastaamaan 
ikkunankarmien todellista käyttöä Delftin teknillisessä 
yliopistossa, jotta voitaisiin huomioida käyttövaiheen 
tekijät, kuten materiaalien käyttö, kestävyys, hiilen 
kerääntyminen(PAS 2050 – ohjeistuksen mukaan) sekä 
ylläpito – ja kierrätysolosuhteet.

Tulokset osoittavat, että Accoya®-puun tulos on 
huomattavasti parempi kuin vastaava metallien 
(alumiini), muovien (PVC) ja kestämättömällä tavalla 
hankitun jalopuun saama tulos, ja yhtä hyvä kuin 
kestävällä tavalla hankitun jalopuun tulos. Jos Accoya®-
puun valmistuksessa käytetään paikallista puuta, 
tulos on paras mahdollinen ympäristöystävällisyyden 
kannalta, mutta tuloksissa ei oteta huomioon 
parempia suoritusominaisuuksia, kuten parempaa koon 
pysyvyyttä ja UV-resistanssia. Mielenkiintoista kyllä, 
valmistuksen aikana rajoitettujen päästöjen ansiosta 
hiilijalanjälkeä voidaan parantaa i) väliaikaisella hiilen 
varastoinnilla käytön aikana (erityisesti kun käyttöaika 
on pitkä) ja ii) käyttämällä tuote sähkön tuotantoon 
hävitysvaiheessa, jolloin kaikki kestävällä tavalla 
hankitut puulajit, myös Accoya®, ovat CO2-negatiivisia 
koko käyttöaikansa ajan.

On huomattava, että uusiutuvien materiaalien 
vuosittaista tuottoa ei lasketa mukaan hiilijalanjälkeen, 
mikä tuottaa puun käytölle ympäristöystävällisen 
lisäedun, ja verrattuna uusiutumattomiin materiaaleihin 
lisäetu koituu erityisesti radiatamännystä valmistetulle 
Accoya®-puulle. Esimerkiksi kestävällä tavalla hankitun 
merantin saatavuus on rajoitettua, mikä tekee tämän 
trooppisissa metsissä hitaasti kasvavan jalopuun 
laittomasta hankinnasta – ja sen katastrofaalisista 
seurauksista – todellisen, valitettavan yleisen ongelman.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT / IKKUNAN KARMI  
(HANKINNASTA MYYNTIIN)
[kg CO² eq]
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Maaliskuussa 2009 Southwest Research Institute -instituutti teki 
liekinleviämis- ja savunmuodostustestit rakennusmateriaalien 
NFPA 255 (ASTM E84, UL 723 & UBC 8-1)-standardin mukaisten 
pintasyttymisominaisuuksien vakiotestimenetelmien mukaan. 

Liekinleviämistestin tulos on, että Accoya®-puu voidaan luokitella tyypillisten puulajien joukossa 
ja se kuuluu luokkaan C yhdysvaltalaisessa luokitusjärjestelmässä. 

Liekinleviämisluokitus   Liekinleviämiskaavio 
Luokka I (tai A)    0 – 25
Luokka II (tai B)    26 – 75
Luokka III (tai C)    76 – 200

Katso tiedot EN14915-standardin mukaisesta eurooppalaisesta D-luokituksesta Accoya®-puun 
tiedoista. 

LIEKINLEVIÄMISTESTI JA 
SAVUNMUODOSTUSTESTI - SWRI 

LIEKINLEVIÄMISKAAVIO* 

[kaavio] 
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*  tietolähde: USDA (United States Dept of Agriculture) Wood Handbook.  
Pienemmät numerot tarkoittavat vähäisempää liekinleviämistä tai savunmuodostusta.
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Accoya® Tammi Sitkankuusi Vaahtera Koivu Virginianpoppeli 

Keltasetri Tammi Stobusmänty Accoya® Kontorta-
mänty

Jättiläistuija
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SUORITUKSEN
PARANTAMINEN, 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEN 
PIENENTÄMINEN 

Katso lisätietoja ja lataa viimeisimmät 
yksityisten johtavien tutkimusinstituuttien 
julkaisemat testiraportit Accoya® erinomaisista 
suorituksista vierailemalla ladattavien 
asiakirjojen osiossa osoitteessa  
www.accoya.com. 
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Accoya® ja Trimarque Device ovat Titan Wood Limitedin, joka käyttää nimiä Accys Technologies ja on täysin Accsys Technologies 
PLC:n omistama tytäryhtiö, omistamia rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä käytetään Rhodia Acetow GmbH:n (Rhodia) lisenssin 
luvalla. Accoya®- ja Trimarque Device -tuotemerkkejä ei saa käyttää tai kopioida ilman Accsys Technologiesin kirjallista 
suostumusta. 

Accoya®-puu on aina asennettava ja sitä on käytettävä Rhodialta ja/tai Accsys Technologiesilta ja/tai niiden edustajilta 
saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti (saatavilla pyynnöstä). Rhodia ja Accsys Technologies eivät ole vastuussa mistään 
viasta, vauriosta tai menetyksestä, joka aiheutuu kirjallisten ohjeiden huomiotta jättämisestä. Vastuuta ei oteta mistään 
pintakäsittelymateriaalista, kiinnityksestä tai muusta kolmannen osapuolen valmistamasta tuotteesta, jota käytetään 
Accoya®-puun käytössä. Katso lisätiedot ja täydelliset käyttöehdot osoitteesta [accoya.com/downloads]. Tämä asiakirja sisältää 
materiaaleja, joihin Rhodialla ja Accsys Technologiesilla on erikseen tekijänoikeus.

©Rhodia Acetow GmbH 2017 ©Titan Wood Limited 2017.

C2C
Accoya®-puu on yksi harvoista rakennustuotteista, 
joka on saanut Cradle to CradleSM -sertifikaatin 
vaativalla C2C Gold Level -tasolla ja kategoriassa 
Material Health jopa korkeimman mahdollisen 
Platinum level -tason sertifikaatin! Cradle to 
Cradle tarjoaa tapoja mitata ympäristön kannalta 
älykkäästi suunniteltujen tuotteiden, myös 
ympäristöturvallisten tuotteiden, terveiden 
materiaalien ja toteuttamisstrategioiden 
sosiaalisen vastuun, arvoa luotettavasti ja 
selkeästi. Tämän ansiosta Accoya®-sovellus on 
saanut myös tunnustuksia seuraavilta myöntäjiltä: 
LEED v4, BREEAM NL ja Googlen terveiden 
materiaalien portaali, Portico. 

FSC
Monien kestävää metsätaloutta edistävien 
ohjelmien joukosta FSC®:tä (Forest Stewardship 
Councils) pidetään alansa johtavana ja laajimpana 
sertifiointiohjelmana. 

ACCOYA® – PUUN  
SAAMAT TUNNUSTUKSET

Saksa

Rhodia Acetow GmbH 
Engesserstraße 8
79108 Freiburg
T: +49 (0)761 5110

accoya.sales@rhodia-acetow.com


