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ACCOYA® on tuotemerkki ekologisesti ja myrkyttömästi käsitel-
lylle puulle. Accoyan valmistusprosessissa vastuullisesti hoide-
tuista metsistä hankittu sertifioitu puumateriaali kyllästetään 
asetyloimalla (etikka-anhydridikäsittely). Asetyloinnin ansiosta 
puusta tulee korkeimmassa luokassa lahonkestävää. Accoya® 
sopii hyvin kaikkeen puurakentamiseen, eikä tämä huoltova-
paa materiaali vaadi kestääkseen pintakäsittelyä. Accoyalla 
voidaan myös korvata erilaiset uhanalaiset kovapuulajit sekä 
myrkyillä käsitellyt puut. 

Accoyan valmistusmenetelmä on maailmanlaajuisesti paten-
toitu ja materiaalin kestävyys on testattu kattavasti erilaisissa 
rankoissa olosuhteissa. Asetyloinnin aikana puun soluseinämis-
sä tapahtuu kemiallinen reaktio, kun hydroksiiniryhmät muut-
tuvat asetyyliryhmiksi. Veden ja kosteuden sitoutuminen puun 
solukkoon vähentyy 75 % ja puusta tulee kosteudenkestävää 
ja mittapysyvää. Accoyaa käytetään monipuolisesti sekä uudis- 
että korjausrakentamisen kohteisissa ympäri maailman.

Accoya®-puutuotteilla on 50 vuoden kestävyystakuu 
maanpinnan yläpuolisissa rakenteissa ja 25 vuoden 

takuu maakosketuksessa/makeassa vedessä.

KÄYTTÖKOHTEET

Accoya®-käsitelty puu sopii kaikkeen puurakentamiseen; sisälle, 
ulos tai saunatiloihin. Erinomaisten teknisten ominaisuuksiensa ja 
pitkän elinkaarensa ansiosta Accoya®-puusta on vähitellen kasva-
nut piharakentamisen ykkösmateriaali. Materiaali on helposti työs-
tettävissä tavanomaisin puutyömenetelmin ja sitä voidaan esim. 
liimata ja laminoida. 

Julkisivut
Accoya® on ihanteellinen materiaali rakennusten julkisivuihin sen 
esteettisyyden, helppohoitoisuuden ja pitkän elinkaaren vuoksi. 
Puu on erittäin mittapysyvää ja säänkestävää, joten se sopii hyvin 
erilaisiin julkisivuverhouksiin ja rimaratkaisuihin.

Terassit ja piharakentaminen
Terassikäytössä Accoyan etuja ovat erityisesti tikkuuntumaton ja 
miellyttävän tuntuinen pinta sekä myrkyttömyys. Materiaali on 
käytössä turvallinen sekä ihmisille että lemmikeille. Accoyaa voi siis 
huoletta käyttää kukka- ja viljelyslaatikoissa sekä lasten leikkikent-
tävälineissä. Vedenkestävyytensä ansiosta Accoya® sopii materiaa-
liksi myös siltoihin, laitureihin tai vaikka kuntoportaisiin. 

Ikkunat, ovet ja puusepäntuotteet 
Accoyan käytöstä on paljon kokemusta ikkunoiden ja ovien val-
mistuksessa. Puu on luonnostaan eristävä materiaali ja Accoya® 
säilyttää hyvin muotonsa erilaisissa kehysrakenteissa ja liitoksissa. 
Ilmankosteuden vaihtelusta johtuvaa puun luontaista turpoamista 
ja kutistumista ei Accoyan kohdalla tarvitse huomioida. Accoyasta 
valmistetaan myös lisääntyvässä määrin kalusteita sekä sisään että 
ulos. 

Sisustukset ja saunat 
Sisätiloihin Accoyan kaunis vaalea pinta tuo valoisuutta. Materi-
aalista on saatavilla näyttäviä erikoisleveitä paneeleita, joiden laa-
tuvaikutelman kruunaa lähes oksaton raaka-aine. Accoya® kestää 
erittäin hyvin myös saunatilojen paahtavaa kuumuutta ja sitä on 
menestyksellisesti käytetty mm. julkisissa uimahalleissa ja kylpy-
löissä pinta- ja laudemateriaalina. 

ESIMERKKEJÄ VAKIOTUOTTEISTA

19 x 95 mm 

Terassilauta, piilokiinnitysuralla

19 x 95, 145, 195 mm

. 

STS/UTS- ulkoverhouslauta 

19 x  95, 145, 195 mm

19 x 195 mm 

UTV- ulkoverhouslauta 

SHP -suorakaide 

19  x  95, 145, 195 mm

Suunnikas/vinorima
19 x 90 mm 

19 x 190 mm 

Neliörima

40 x40 mm

Accoya®-sahatavaran pituudet: 2,4 / 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 m 
Varmista varastotilanne myyjältä.

Accoya® täyttää kestävän kehityksen vaatimukset
• Ainutlaatuinen 50 vuoden tehdastakuu käsittelemättömänä 
• Huoltovapaa -> ylivoimainen elinkaarikustannuksiltaan
• Myrkytön ja kierrätettävissä luonnonmukaisesti
• Turvallinen materiaali, joka ei tikkuunnu
• Tutkittu ja testattu eri käyttökohteissa
• Korkeimmassa luokassa ympäristösertifioitu
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Muut dimensiot erillistilauksesta.
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OMINAISUUDET

Materiaali
• Ekologisesti asetyloitua mäntyä    

100 % (Pinus radiata)
• Lahoamaton, myrkytön ja mittatarkka
• Accoya®-puu on todistetusti myrkytöntä: The Proceedings of the 

Third Conference on Wood Modification 2007, 71
Kestävyys 
• EN 113 Luokka 1 (korkein luokka). Accoya® modifiointi estää eri-

laisten lahosienten kasvun itse puussa. Modifiointi suojaa myös 
ruskea- ja huokossieniä sekä tuhohyönteisiä vastaan.

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA VALMISTAJA

Novenberg Oy Accys Technologies 
Lemuntie 3-5, 00510 HELSINKI Postbus 2147 
Puhelin 044 244 1236 6802 CC ARNHEIM 
info@novenberg.fi Netherlands 
www.novenberg.fi www.accoya.com

TYÖSTÄMINEN JA ASENNUS

Työstettävyys
Työstäminen ei vaikuta Accoya®-puun ainutlaatuisiin ominaisuuk-
siin, koska se on kauttaaltaan modioitu. Puun työstöä voidaan ver-
rata normaaliin mäntyyn. 

Liimaus
Ei suositella MUF-liiman käyttöä. Sopivia liimoja: PU, PVA, EPI ja 
PRF-liimat. Suosittelemme varmistamaan liiman soveltuvuuden 
liiman valmistajalta.

Englantilainen BM Tra-
da instituutti on tes-
tannut eri puulajien 
kestävyyttä luonnon-
olosuhteissa. Kuvassa 
olevat puutolpat oli-
vat 5 vuotta maahan-
upotettuna. Accoyan 
kestävyys osoittautui 
parhaaksi.

Accoya® Mänty 

Hygroskooppisuus 
• 3...5 % suhteellisen ilmankosteuden ollessa 65 %, +20 °C
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 D. Accoya® voidaan palosuojata myrkyttömästi B-s1, d0 

paloluokkaan Burnblock-palonsuojakäsittelyllä (läpikäsittely).
Taivutuslujuus  Taivutusjäykkyys
• EN 408, 39 N/mm2 EN 408, 8790 N/mm2
Lämmönjohtokyky
• EN 12667, = 0,13 Wm-1K-1

Janka kovuus
• ASTM D143, sivu 4100 N, katkopinnat 6600 N

SAHATAVARAN MITAT JA LUOKAT

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

Myös muita luokkia ja mittoja saatavana, jopa 6 metriin asti,  
tarkista saatavuus aina myyjältä.  
Sormijatketut tai laminoidut vaihtoehdot myös saatavana erillisti-
lauksella, tarkista saatavuus aina myyjältä.

Accoya sahatavaran standardipituudet

2,4 m, 3,0 m, 3,6 m, 4,2 m, 4,8 m

Luokat, < 50 mm paksuiset puutavarat
A1: 4 sivua ensisijaisesti virheettömiä
A2: 3 sivua ensisijaisesti virheettömiä
A3: 1 sivu ensisijaisesti virheettömiä

Luokat, ≥ 50 mm paksuiset puutavarat
A1: 4 sivua ensisijaisesti virheettömiä
A2, A3 ja B -luokissa voi ilmetä vikoja kaikilla sivuilla

Huomioitava höyläyksessä 
Täysin puhtaan pinnan saamiseksi on pinnasta höylättävä n. 5-6 mm pois. Mahdollinen tummuus Accoyan pinnassa johtuu puun luon-
nollisista sokereista, joita asetylointi nostaa pintaan. Tummuus haalistuu UV-säteilyn vaikutuksesta noin vuodessa. 

Viimeistely, ikääntyminen ja pinnoitteen kesto
Accoya®-puu on käsittelemättömänä täysin huoltovapaa. Accoya®-puuhun voidaan kuitenkin soveltaaa yleisimmin käytettyjä pintakäsit-
telyjä, 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.

Sahapintaisen sahatavaran poikkileikkausmitat, luokka A1
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