
KESTÄVÄ, LAHOAMATON 
JA STABIILI

TIEDETTÄ, TAITOA JA KOKEMUSTA 
Accoya®ssa yhdistyy yli kahdeksan vuosikymmenen tieteellinen tutkimustyö, sekä puun asetyloinnista 
saatu vankka kokemus sekä patentoitu valmistusprosessi.  Accoya®-puu on tarkoin tutkittu ja testattu  
useiden vuosikymmenien ajan. 

Yrjönkadun uimahalli, Hki 

Yksityiskoti, Hollanti

Itäkeskuksen uimahalli, Hki 

Erinomainen kestävyys 
kosteissa tiloissa 

-50 vuoden takuu!

Rhodia Acetow on yksi 
maailman johtavista kemian 
teollisuuden laitoksista ja 
selluloosa-asetaatin valmistaja, 
jolla on lähes sadan vuoden 
kokemus asetyloinnista. 
Teknisen tietotaidon, 
asiantuntevuuden ja pitkän 
kokemuksen myötä Accoya® 
sopii erinomaisesti Rhodia 
Acetowin portfolioon.  
 
Accoya®-puuta myydään 
valikoitujen kumppanien 
kautta kaikkialla maailmassa. 
Novenberg Oy on Accoya®n 
jälleenmyyjä Suomessa. 

Accoya® on ekologisesti tuotettua ja myrkyttömästi 
käsiteltyä puuta (Pinus Radiata). Accoya® on lahoa-
matonta ja kosteuden kestävää. Se sopii kaikkeen 
rakentamiseen, missä puulta vaaditaan erityistä 
kestävyyttä; terassit, laiturit, kylpyhuoneet,  
saunat, puutarhakalusteet ja leikkipaikat. 
 
Accoya® sopii ihanteellisesti laude-puuksi, koska  
se on miellyttävän sileää ja lämmintä ihoa vasten.  
Tikkuuntumattomana se on myös turvallista.
 
Accoya® ei vaadi mitään pintakäsittelyä ja siitä  
voi toteuttaa mm. täysin huoltovapaan* sauna- 
panelin. (* normaalia harjausta/pesua lukuun ottamatta).
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Accoya®-puuta valmistetaan kestävän kehityksen periaattein hankitusta, nopeasti kasvavasta puusta 
patentoidun, puun rakennetta kauttaaltaan muuttavan modifiointiprosessin avulla.  

Accoya® on Radiata-mäntyä, joka on ekologisesti ja myrkyttömästi asetyloitu, eli kyllästetty ”teollisuusetikalla” . 
Asetylointi muuttaa pysyvästi puun kemiallista rakennetta, jolloin vesi ei pääse sitä enää turvottamaan. Puusta 
tulee ainutlaatuisen mittapysyvää, kestävää ja stabiilia. Käsittely antaa myös puulle luonnollisen suojan useimpia eri 
lahottajasieniä vastaan. Accoya® ei vaadi mitään käsittelyä kestääkseen ulkona. Se harmaantuu luonnollisesti muu-
tamassa vuodessa haavan kaltaisesti. Accoya® voidaan halutessa pintakäsitellä. Pintakäsittelyaineet pysyvät siinä
jopa 3 kertaa pitempään kuin tavallisessa puussa.  

Maahantuomme Accoya®-raakalankkuja, jotka sopivat sellaisenaan esim. sillankansiin. Sahaamme/höyläytämme 
yhteistyökumppanillamme raakalankut haluamaanne profiiliin.  Valittavananne on yli 3000 profiilivaihtoehtoa.  
Annamme mielellämme lisätietoja.

Accsys Technologies on Titan Wood Limited:in omistama kauppanimi, jonka rekisteröinti ja käyntiosoite on Brettenham House 
19, Lancaster Place, London, WC2E 7EN. Rekisteröity Enlantiin, Rek no 04738954,  VAT numero GB927586676.
ACCOYA® JA TRICOYA® sekä Trimarque Device ovat Titan Wood Limetidin omistamia tuotemerkkejä. Titan Wood Limeted on  
Accsys Technologies PLC:n tytäryhtiö, jonka mitään nimeä tai tuotemerkkiä ei saa käyttää tai kopioda ilman Accsys Technolo-
gies PLC:sin 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 2019 ©Titan Wood Limited 2019.
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Accoya®-puu sopii täydellisesti 
vaativiin olosuhteisiin, jossa 
puu on altiina jatkuvalle 
kosteudelle. Accoya® on 
mittapysyvää märkänäkin, 
se ei turpoa eikä väänny. 
Accoya® kestää jopa 
jatkuvalämmitteisessä 
saunassa paremmin kuin 
mitkään muut puut.®

Accoya®-puu sopii pöytiin, 
tuoleihin, ulkokalusteisiin, 
leikkikenttävälineisiin, kukka- 
laatikoihin sekä maisemointi- 
laudoituksiin, sillä se on 
myrkytöntä, sietää erilaisia 
sääolosuhteita ja kestää 
vähintään 25 vuotta 
maakosketuksessa ja  
50 vuotta maanpinnan yläpuo-
lisissa rakenteissa. 

Accoya® eristää luonnollisesti 
ja on kestävämpää ja 
mitanpysyvämpää kuin muut 
puut. Tämä tarkoittaa, etteivät 
ikkunat turpoa kiinni, ovet 
aukeavat aina vaivattomasti 
ja säleiköt säilyvät kauniina 
ja suorina. Käsittelemätön 
Accoya® harmaantuu kauniisti, 
mutta sen voi myös halutessa 
pinnoittaa. 

Terassilaudoituksessa kuten 
laitureissa puumateriaalin 
kestävyys, esteettisyys ja 
huoltovapaus ovat tärkeitä 
tekijöitä. Accoya® ei ole 
pelkästään hyvin kestävää, se 
on myös erittäin mittatarkkaa 
ja sen toiminnalliset 
ominaisuudet ovat erinomaiset. 
Accoya® on turvallista ihmisille 
ja lemmikeille, se on täysin 
myrkytöntä eikä tikkuunnu 
vanhetessaankaan.

Accoya® on parhaim-
millaan vaativissa olo-
suhteissa, laitureissa, 
terasseissa ja jatkuva-
lämmitteissä saunoissa

SAUNAT JA KYLPY- 
HUONEET

TERASSIT, PIHAT JA  
LAITURIT

OVET, IKKUNAT JA 
SÄLEIKÖT

PÖYDÄT,  TUOLIT JA  
ULKOKALUSTEET

Yksityiskoti, Pohjanmaa

MODIFIOITU, EKOLOGINEN JA MYRKYTÖN


