
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, 
ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΟ 
& ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟ

Τροποποιημένη ξυλεία από την εταιρεία Accsys Technologies
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Οι δυνατότητες που προσφέρει το 
ξύλο, ως υλικό κατασκευής, είναι 
πολυάριθμες και παντού γύρω μας: 
έπιπλα, διακοσμητικά, καύσιμα, μουσικά 
όργανα, δομικές κατασκευές – το ξύλο 
είναι ένα εξαιρετικό αισθητικά, «ζεστό» 
και ευχάριστο υλικό, με απεριόριστες 
χρήσεις και πρωτίστως είναι μια 
ανανεώσιμη πρώτη ύλη. Ωστόσο, 
εξαιτίας του ότι είναι βιολογικό υλικό, 
είναι ευαίσθητο στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες· αλλά σε κάθε περίπτωση, 
το ότι είναι οικολογικό υλικό, προσφέρει 
ιδέες για ποικίλες εφαρμογές 
οπουδήποτε!

Ιστορικά, ο μόνος τρόπος για να εξαλείψει κανείς τα 
μειονεκτήματα του ξύλου, ήταν να το εμποτίσει με 
προστατευτικά χημικά, ή να χρησιμοποιήσει σπάνια 
τροπικά είδη τα οποία προέρχονται από απειλούμενα 
δασικά οικοσυστήματα, κυρίως της τροπικής ζώνης του 
πλανήτη – έτσι υπάρχουν μερικές λύσεις, στις όλο και 
πιο δύσκολες περιβαλλοντικές καταστάσεις που σήμερα 
βιώνουμε στη Γη, ώστε το ξύλο να έχει εφαρμογές ως 
δομικό υλικό.
 
Εάν υπήρχε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, που όμως 
θα πρόσφερε τα πολύ καλά χαρακτηριστικά του ξύλου, 
που θα προέρχονταν από δάση αειφορικής διαχείρισης, 
που θα είχε μηδενική τοξικότητα χωρίς επικίνδυνα 
χημικά, που θα χαρακτηριζόταν από διαστασιακή 
σταθερότητα και υψηλή ανθεκτικότητα στο χρόνο – ει 
δυνατόν, μεγαλύτερη κι από τα καλύτερα τροπικά είδη 
του πλανήτη – αυτό θα ήταν κυριολεκτικά το τέλειο 
υλικό.
 
Η ξυλεία Accoya® είναι η καλύτερη λύση

nΕΟ ΠΡΟϊΟΝ 
ξΥΛΟΥ χΩΡΙΣ 
ΣΥΜβΙβΑΣΜΟΥΣ!

ΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΛηΡΟφΟΡΙΕΣ & projecTs, δΕΙΤΕ: AccoyA.com
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ΙδΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΟΡΤΕΣ, 
ξΥΛΕΠΕΝδΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ… 
Η ξυλεία Accoya® αποτελεί το αποτέλεσμα της έρευνας 
δεκαετιών - από το 1945 - και δημιουργήθηκε από μια 
ξεχωριστή, καινοτόμο τεχνική τροποποίησης του ξύλου – 
διά της ακετυλίωσης – μιας κατοχυρωμένης, με παγκόσμιο 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τεχνολογίας που αποδίδει υψηλής 
ποιότητας υλικό, ιδανικό για εξωτερικές συνθήκες και 
πολύ κατάλληλο για πολυάριθμες δομικές εφαρμογές και 
ξυλοκατασκευές εξωτερικού χώρου. 

Η ξυλεία Accoya® έχει φυσικές και μηχανικές ιδιότητες που ταιριάζουν μ’ αυτές 
των καλύτερων τροπικών ειδών του πλανήτη, και πρόσθετα, διαθέτει το μέγιστο 
πλεονέκτημα να παράγεται μέσω μιας μη τοξικής και περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας από πρώτες ύλες δασών που υφίστανται πιστοποιημένη αειφορική 
διαχείριση.

Ήδη στην Ευρώπη και αλλού, το προϊόν Accoya® αποτελεί άριστη επιλογή για ένα 
μεγάλο φάσμα, πολύ απαιτητικών, εξωτερικών κατασκευών. Η ξυλεία Accoya® 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά σε οποιαδήποτε χρήση: εξωτερικές 
πόρτες και παράθυρα, δάπεδα, ξυλεπενδύσεις και γέφυρες, καθώς και σε σκάφη 
αναψυχής· ακόμα και σε εφαρμογές που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν μη 
ανανεώσιμα δομικά υλικά.
 
Το Accoya® είναι αναμφίβολα το «μέλλον» του ξύλου!
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ΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟϊΟΝ
Η ξυλεία Accoya® είναι τροποποιημένη σε όλη τη μάζα της, 
όχι μόνον επιφανειακά όπως συμβαίνει στις περισσότερες 
τεχνικές προστασίας του ξύλου. Αυτή η εξαιρετική 
τεχνολογία έχει δύο (2) μοναδικά πλεονεκτήματα:

-  Είναι αποδεδειγμένο, μετά από ειδικές αναλυτικές δοκιμές, ότι η ξυλεία 
Accoya® είναι σταθερής και ενιαίας ποιότητας, σε κάθε παραγόμενη παρτίδα 
της παραγωγής, ενώ είναι πιστοποιημένη τόσο η υψηλή ανθεκτικότητά της 
στο χρόνο, όσο και η μεγάλη διαστασιακή της σταθερότητα.

-  Όταν η ξυλεία Accoya® κατεργάζεται σε πρίση ή σε συνδέσεις, δεν υπάρχουν 
σημεία ή μέρη της που να μην είναι ομοιόμορφα τροποποιημένα και να 
απαιτείται κάποιος χειρισμός ή προστασία· όλη η ξυλεία Accoya® είναι 
ομοιόμορφη και σταθερή, χωρίς εσωτερικές τάσεις και χωρίς ελαττώματα 
δομής.
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ΑΝΘΕΚΤΙΚη ΣΕ ΜΥΚηΤΕΣ & ΕΝΤΟΜΑ

-   Η ξυλεία Accoya® δεν αποικοδομείται από έντομα και 
μικροοργανισμούς, και επομένως, έχει σημαντική αντοχή στη 
βιολογική σήψη (σάπισμα)

-   Δημιουργεί «φράγμα» στους ξυλοφάγους μύκητες
-   Η ξυλεία Accoya® κυριολεκτικά δεν προσβάλλεται από σήψη

ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠηΓΕΣ 

-   Από πρώτες ύλες δασών αειφορικής διαχείρισης, ή 
άλλη ξυλεία πιστοποιημένης διαχείρισης από τους 
διεθνείς οργανισμούς FSC και PEFC

-   100% ανανεώσιμο υλικό

100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

-   Κατάλληλο για επανάχρηση και 100% πλήρως 
ανακυκλώσιμο υλικό

-    Η ανακύκλωση συνιστάται∙ ωστόσο, μπορεί 
η ξυλεία Accoya® μετά το τέλος χρήσης της, 
είτε να καεί με ασφάλεια για θέρμανση, είτε να 
αξιοποιηθεί για την παραγωγή βιοενέργειας 

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡη δΙΑΘΕΣΙΜΟΤηΤΑ

-    Παράγεται από άφθονες πρώτες ύλες από 
ελεγμένες δασικές φυτείες π.χ. ακτινωτής 
πεύκης, οι οποίες είναι συνεχώς διαθέσιμες & 
σταθερής ποιότητας

ΥΨηΛη δΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩηΣ

-   Εγγύηση για διάρκεια ζωής της ξυλείας για 25 χρόνια σε επαφή 
με το έδαφος∙ πρόσθετα, εγγύηση για 50 χρόνια για άλλες 
εξωτερικές κατασκευές που δεν είναι σε επαφή με το έδαφος

ΜΕ ΥΨηΛη ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤηΤΑ, ΚΛΑΣηΣ 1

-   Το πιο ανθεκτικό ξύλο σε βιολογικούς εχθρούς (μύκητες, 
έντομα, τερμίτες)

-   Περισσότερο ανθεκτικό και από το εξαιρετικό τροπικό είδος 
Teak και τα άλλα τροπικά είδη του πλανήτη

-   Ιδανικό υλικό για κατασκευές εξωτερικού χώρου

ΤΕΛΕΙΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ φΙΝΙΡΙΣΜΑ

-   Ευκολία πρόσφυσης στα βερνίκια – λιγότερη προετοιμασία και 
εύκολη λείανση επιφανειών

-   Βελτιωμένης διαστασιακής σταθερότητας, ενώ η αντοχή της 
στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) αυξάνει σημαντικά το χρόνο 
ζωής των φινιρισμάτων

-   Τέλειο υλικό για κάθε τύπο φινιρίσματος (άχρωμα, διαφανή ή 
αδιαφανή βερνίκια)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ 

-   Η ξυλεία Accoya® έχει βελτιωμένη θερμομονωτικότητα 
ως υλικό, σε σύγκριση με τα άλλα είδη ξύλου

-   Η ξυλεία Accoya® είναι ιδανικό υλικό σε ειδικές ξύλινες 
εφαρμογές, όπου απαιτείται εξοικονόμηση θερμικής 
ενέργειας και μόνωση, π.χ. πόρτες, παράθυρα

ΥΨηΛη ΑΝΤΟχη ΣΤηΝ ΥΠΕΡΙΩδη ΑΚΤΙΝΟβΟΛΙΑ

-   Η ξυλεία Accoya® έχει απίστευτα υψηλή αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV) με κατάλληλο φινίρισμα, και 
πρόσθετα διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα την 
αισθητική της εμφάνιση

-   Η ξυλεία Accoya® είναι άριστη πρώτη ύλη που δέχεται με 
μεγάλη ευκολία τα επιχρίσματα

ΥΨηΛη ΑΝΤΟχη & ΣΚΛηΡΟΤηΤΑ

-    Η διαδικασία παραγωγής του δεν επηρεάζει 
καθόλου τις μηχανικές αντοχές της ξυλείας

-   Η σκληρότητα του ξύλου αυξάνεται
-    Διατηρείται η υψηλή αναλογία, μηχανικής 

αντοχής σε σχέση με το βάρος του, κάνοντας το  
Accoya® ιδανικό υλικό για πολυποίκιλες δομικές 
εφαρμογές

ΣΤΑΘΕΡη ΠΟΙΟΤηΤΑ ΣΕ ΟΛη Τη ΜΑΖΑ ΤΟΥ

-    Σταθερής και ομοιόμορφης ποιότητας, με 
τροποποιημένη μάζα από την επιφάνεια έως το 
εσωτερικό 

-   Καμιά απολύτως ανάγκη για χρήση 
προστατευτικών χημικών, όταν η ξυλεία κοπεί ή 
πλανιστεί

ΕΥΚΟΛΟδΟΥΛΕΥΤη ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

-    Η ξυλεία Accoya® κατεργάζεται με μεγάλη 
ευκολία, π.χ. στην πρίση, πλάνισμα, τρύπημα 
κ.α. και δεν δημιουργούνται καθόλου 
προβλήματα στους τελικούς χρήστες / 
κατασκευαστές

ΜΕ ΜηδΕΝΙΚη ΤΟξΙΚΟΤηΤΑ

-    ξυλεία Accoya® είναι μη τοξικό υλικό∙ δεν απαιτούνται 
επικίνδυνα χημικά για την παραγωγή του και δεν 
ρυπαίνει καθόλου το περιβάλλον

-   Η ξυλεία Accoya® με μεγάλη ασφάλεια μπορεί να 
επαχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί

δΙΑΣΤΑΣΙΑΚη ΣΤΑΘΕΡΟΤηΤΑ

-  Έχει 75% μικρότερη διόγκωση και ρίκνωση
-   Πόρτες και παράθυρα ανοιγοκλείνουν χωρίς κανένα πρόβλημα 

διαστασιακών μεταβολών ή τριξίματα
-    Τα βερνίκια και τα χρώματα διαρκούν 3 έως 4 φορές 

περισσότερο χρόνο μειώνοντας τα έξοδα συντήρησης 
σημαντικά

ΕξΑΙΡΕΤΙΚη φΥΣΙΚη ΟΜΟΡφΙΑ

-    Η διαδικασία παραγωγής του δεν αλλοιώνει τη φυσική 
ομορφιά του ξύλου 

ΣηΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤηΜΑΤΑ
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ΕΝδΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ξΥΛΟ ΜΕ ΥΨηΛη ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟϊΟΝ ΕΠΙΣΤηΜηΣ φΥΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι ακετυλικές ομάδες που αποτελούνται από οξυγόνο, 
υδρογόνο και άνθρακα, είναι φυσικά παρούσες σ’ όλα τα 
είδη ξύλου, όπως και στους ανθρώπους και τα θηλαστικά. 
Αυτό απλά σημαίνει ότι κατά τη φάση της παραγωγής 
του, δεν προστίθεται στο ξύλο κάτι που να μην είναι 
φυσικό και να μην υπάρχει ήδη στη μάζα του. Το τελικό 
προϊόν, η ξυλεία Accoya®, δεν παράγει, ούτε εκπέμπει 
επικίνδυνες διοξίνες στο περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα της αλλαγής στη χημική σύνθεση του 
ξύλου, έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία ενός τελικού 
προϊόντος που είναι απίστευτα καλύτερο από την αρχική 
πρώτη ύλη. Η ξυλεία Accoya® τροποποιείται με ολικό 
τρόπο σ’ όλη τη ξυλώδη μάζα, χωρίς να προστίθενται 
π.χ. έλαια, αμμωνία, μεταλλικές ενώσεις εντός των 
κυτταρικών τοιχωμάτων ξύλου, βελτιώνοντας σημαντικά 
την ανθεκτικότητα και τη διαστασιακή του σταθερότητα.

Η ακετυλίωση ξύλου είναι μια τεχνολογία 
που έχει μελετηθεί σε βάθος από πολλούς 
επιστήμονες απ’ όλα τα κράτη, για 
περισσότερα από 80 χρόνια. 

Η τεχνολογία αυτή βελτιώνει δραματικά 
το ξύλο, και από υγροσκοπικό υλικό το 
τροποποιεί σε προϊόν υδροφοβικό, με 
εξαιρετική ποιότητα και πολύ υψηλή 
ανθεκτικότητα.

Η ξυλεία Accoya® παράγεται διαμέσου μιας παραγωγικής 
διαδικασίας που προήλθε μετά από πολλά χρόνια 
επίπονης έρευνας & υψηλών επενδύσεων για αξιόπιστα 
τεχνολογικά αποτελέσματα.

Οι φυσικές ιδιότητες κάθε υλικού επηρεάζονται 
καθοριστικά από τη χημική του σύνθεση. Το ξύλο 
περιέχει άφθονες χημικές ομάδες που λέγονται ελεύθερα 
υδροξύλια. Τα ελεύθερα υδροξύλια προσελκύουν εύκολα 
την υγρασία (νερό), και το ξύλο επηρεάζεται πολύ από 
τις μεταβολές των κλιματικών συνθηκών στις οποίες 
εκτίθεται. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο 
το ξύλο είτε διογκώνεται, είτε ρικνώνεται. Πρόσθετα 
πιστεύεται ότι η αποικοδόμηση του ξύλου από μύκητες 
«οδηγείται» από ένζυμα που δρουν σε περιοχές των 
ελεύθερων υδροξυλίων - αυτό είναι η αιτία που το 
ξύλο εύκολα μπορεί να αποδομηθεί από βιολογικούς 
παράγοντες που προκαλούν σήψη.

Η ακετυλίωση τροποποιεί τα ελεύθερα υδροξύλια του 
ξύλου και τα «μπλοκάρει» με ακετυλικές ομάδες. Αυτό 
λαμβάνει χώρα με αντίδραση των πολυμερών του 
ξύλου με οξικό ανυδρίτη ο οποίος προέρχεται από το 
οξικό οξύ (λ.χ. ξύδι σε αραιωμένη μορφή). Όταν μια 
ομάδα ελεύθερου υδροξυλίου μετατρέπεται σε ομάδα 
ακετυλική, η υγροσκοπικότητα του ξύλου, δηλ. να 
προσροφά υγρασία, μειώνεται πολύ δραματικά κάνοντας 
το ξύλο διαστασιακά σταθερό, όσο και πολύ ανθεκτικό.

Ξύλο Ξύλο

Οξικός 
ανυδρίτης

Ακετυλιωμένη 
ξυλεία

Οξικό οξύΞύλο

Ξύλο ως προϊόν 
 αειφορίας  

Οξικός ανυδρίτης

οξικός ανυδρίτης Αποθήκευση      Φρέσκος οξικός 
ανυδρίτης      

Ανακύκλωση
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Η ξυλεία Accoya® είναι το ιδανικό υλικό, απαιτεί ελάχιστα για 
συντήρηση με δεδομένο την αντοχή του και τα οικολογικά 
πλεονεκτήματά του. Τα βερνίκια που μπορεί να δεχτεί είναι αδιαφανή, 
διαφανή ή ημιδιαφανή επιτρέποντας ποικίλους συνδυασμούς 
χρωμάτων, καθώς και μεγάλη διάρκεια ζωής των φινιρισμάτων.

Όλοι οι βασικοί τύποι φινιρίσματος μπορούν με ευκολία να εφαρμοστούν στην ξυλεία Accoya®, 
με υψηλή απόδοση και ποιότητα εξαιτίας της υψηλής διαστασιακής σταθερότητας της ξυλείας 
και της άριστης αντοχής της στην υπεριώδη ακτινοβολία. Εξαντλητικές δοκιμές έχουν δείξει ότι η 
φυσική ομορφιά του Accoya® διαρκεί περισσότερο χρόνο, και ανθίσταται στις ακραίες κλιματικές 
συνθήκες.

ΕξΑΙΡΕΤΙΚη ΑΠΟδΟΣη ΤΟΥ φΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - δΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΕΥΝηΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ TrADA ΤηΣ Μ. βΡΕΤΑΝΙΑΣ
Το ημιδιαφανές φινίρισμα αποδείχτηκε ότι παραμένει ανέπαφο μετά από έκθεση 32 
μηνών σε εξωτερικές κλιματικές συνθήκες, χωρίς εμφανείς αστοχίες ή λάθη και χωρίς 
σημαντικές ραγαδώσεις. Δεν υπήρχαν ενδείξεις για ξεφλουδίσματα στην επιφάνεια των 
βερνικιών, ούτε παρατηρήθηκαν σημάδια μούχλας στην ξυλεία.

ξΥΛΕΙΑ AccoyA® ΣΕ ΣΥΝδΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ L δΕΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΚΑΜΙΑ φΘΟΡΑ η ΣηΨη, ΜΕΤΑ ΑΠΟ δΟΚΙΜΕΣ 13 ΕΤΩΝ, 
ΚΑΙ ξΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ Τη Μη ΑΚΕΤΥΛΙΩΜΕΝη ξΥΛΕΙΑ

Πρόσφατη έρευνα από το βρετανικό κέντρο BRE απέδειξε ότι η ακετυλιωμένη ξυλεία σε συνδέσεις 
κουφωμάτων τύπου L είχε εξαιρετική απόδοση επιβεβαιώνοντας τα υψηλά standard του Accoya®. 
Αυτές οι συνδέσεις είναι τυπικές και χρησιμοποιούνται σε κουφώματα (πόρτες-παράθυρα) και είναι 
γνωστό ότι το φινίρισμα στις γωνιακές συνδέσεις των δεν διαρκεί πολύ, εξαιτίας της υγρασίας και 
των πιέσεων από διαστασιακές μεταβολές (συνεχείς διογκώσεις & ρικνώσεις).

Έρευνα πεδίου, με δοκίμια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 330, έγινε σε τρεις συνδέσεις τύπου L και με 
ακετυλιωμένη ξυλεία αλλά και με ξυλεία τροποποιημένη με ASA (alkenyl succini anhydride), από το 
Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Bangor. Αυτές οι συνδέσεις τύπου L ελέγχονταν διαρκώς, λ.χ. στα 5, 
6, 9 και 13 έτη από την 25 Φεβ. 1998 όταν και τοποθετήθηκαν σε εξωτερικό περιβάλλον.

Οι συνδέσεις τύπου L, από ακετυλιωμένη ξυλεία, συμπεριφέρθηκαν πολύ καλύτερα από τις 
συνδέσεις από μη ακετυλιωμένη ξυλεία κι από ξυλεία τροποποιημένη με ASA. Δεκατρία χρόνια 
μετά, η ακετυλιωμένη ξυλεία παρουσίασε ελαφρύ μεταχρωματισμό (κλάσης 1), ενώ οι υπόλοιπες 
συνδέσεις είχαν δεχτεί εντονότατη υποβάθμιση (κλάσης 3 ή 4) και επιθέσεις από σηπτικούς 
μύκητες. Αυτή η εξωτερική δοκιμή απέδειξε στην πράξη ότι, η ακετυλιωμένη ξυλεία έχει ιδιότητες 
ώστε να ανθίσταται, και χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικότητα στις εξωτερικές κλιματικές 
συνθήκες.

φΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΟΥ δΙΑΡΚΕΙ 
ΠΟΛΛΑ χΡΟΝΙΑ

Σκωτία 
Ιούλιος 
2006

Σκωτία 
δεκέμβριος  

2010

Πεύκη: δοκιμή 
φινιρίσματος 42 
μηνών

Accoya®: δοκιμή 
φινιρίσματος 42 

μηνών

Συνδέσεις 
L, ξυλείας 
εμποτισμένης 
AsA

Accoya®: 
συνδέσεις L, 

ακετυλιωμένης 
ξυλείας
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δΙΑΣΤΑΣΙΑΚη ΣΤΑΘΕΡΟΤηΤΑ

Η ξυλεία Accoya® διαθέτει εντυπωσιακή διαστασιακή 
σταθερότητα (δηλ. αντοχή σε διόγκωση και ρίκνωση, συνεπεία 
της υγρασίας), και σε εφαπτομενική κατεύθυνση και σε ακτινική 
κατεύθυνση.

Δοκιμές έχουν δείξει ότι η μείωση της διόγκωσης του ξύλου, 
από την προσρόφηση υγρασίας, αγγίζει το 70-80%, ανάλογα με 
το είδος και τις συνθήκες. Από την απόλυτα ξηρή κατάσταση 
(0% υγρασία) στην απόλυτα χλωρή κατάσταση, οι διογκώσεις 
και ρικνώσεις της ακετυλιωμένης ξυλείας είναι πολύ ελάχιστες, 
στην πραγματικότητα μικρότερες κι απ’ αυτές των καλύτερων 
τροπικών ειδών. Η διαστασιακή μεταβολή εξαιτίας των θερμικών 
μεταβολών (συστολή & διαστολή), όπως στα περισσότερα ξύλα 
άλλωστε, είναι απειροελάχιστη.

ξΥΛΕΙΑ ΜΕ φΥΣΙΚη ΟΜΟΡφΙΑ

Η ξυλεία Accoya® έχει πολύ υψηλή αντοχή στην υπεριώδη 
(UV) ακτινοβολία, αφού εκτεταμένες δοκιμές έχουν δείξει 
ότι η φυσική ομορφιά του ξύλου διατηρείται ανέπαφη για 
πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, όταν είναι εκτεθειμένη σε 
εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Αυτό το πλεονέκτημα, σε 
συνδυασμό με την πολύ καλή διαστασιακή σταθερότητα και τις 
εξαιρετικές θερμομονωτικές της ιδιότητες, πιστοποιούν ότι η 
ξυλεία Accoya® είναι ιδανική πρώτη ύλη για ξύλινα παράθυρα 
και πόρτες (κουφώματα) καθώς και για ξυλεπενδύσεις 
κατοικιών, ανταγωνιζόμενη με επιτυχία τα λοιπά συνθετικά 
υλικά της αγοράς.

Ξυλεία Accoya®, με αδιαφανές βερνίκι (επάνω), 
και μη ακετυλιωμένη ξυλεία δασικής πεύκης, 
μετά από εξωτερικές δοκιμές 5 ½ ετών.

Εργαστηριακές μελέτες και έρευνες πεδίου από κορυφαία 
εργαστήρια τεχνολογίας ξύλου, ανά τον κόσμο, σε 
χώρες όπως Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Σουηδία, 
Μαλαισία, Ινδονησία, Ρωσία, Ολλανδία, Γερμανία και 
Ιαπωνία, έχουν δείξει ότι οι πολύ καλές ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά της ακετυλιωμένης ξυλείας Accoya® είναι 
απολύτως αξιόπιστα.

Η Accoya® έχει δοκιμαστεί αποδεικνύοντας την υψηλή διαστασιακή της 
σταθερότητα, την ανθεκτικότητά της στο χρόνο, την άριστη αντοχή της στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, την ευκολία φινιρίσματος και την υψηλή απόδοσή της 
σε εξωτερικές συνθήκες ακόμα και σε επαφή με το έδαφος. Πράγματι, είναι 
δεδομένα αξιόπιστο το ότι για τόσα πολλά χρόνια έχει τεσταριστεί αυτή η νέα 
ξυλεία, από πλήθος επιστημόνων, και ανταποκρίνεται εξαιρετικά σε δοκιμές 
αποδεικνύοντας την αντοχή & την ανθεκτικότητά της.

Σύγκριση μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών διαφορετικών ειδών ξύλου και Accoya®, με χρήση ειδών διαφορετικής 
προέλευσης. 1 Η ξυλεία Accoya® έχει προέλθει από ξυλεία πεύκης. 2 Η ξυλεία Accoya® έχει προέλθει από ξυλεία οξιάς.

†  Με βάση την προδιαγραφή ΕΝ 350. Η κλάση ανθεκτικότητας 1 
αντιστοιχεί σε συνολικό χρόνο ζωής 60 ετών, σε εφαρμογές όπως π.χ. 
παράθυρα, πόρτες, μπαλκόνια και ξυλεπενδύσεις κτιρίων, σύμφωνα με 
το βρετανικό πρότυπο BS 8417.

††  Η σκληρότητα Janka και η αντοχή σε κάμψη (MOR) 
έχουν μετρηθεί σε ξυλεία που έχει κλιματιστεί 
σε κανονικές συνθήκες (65% Σ.Υ., 20ºC).  Οι 
τιμές επηρεάζονται καθοριστικά από τις τοπικές 
συνθήκες αύξησης.

Ξυλεία Accoya®1  1 3950 80 0.4 0.7
Ακτινωτή πεύκη  5 3850 80 1.2 2.2
Δασική πεύκη  3/4 2900 80 1.0 2.4
Οξιά (μη φουρνιστή)  5 7100 115 1.2 2.5
Αμερικάνικος κόκκινος κέδρος  2 1450 55 0.5 1.2
Ξυλεία Meranti   2/3 4300 90 0.9 1.8
Ξυλεία Sapele  3 6700 105 0.9 1.2
Αμερικάνικη πεύκη  3/4 3000 80 1.1 2.1

Κλάση ανθε
κτικότητας 
ξύλου 
(1 = υψηλό
τερη)

Είδος ξύλου Σκληρότητα 
Janka
(N/mm2)         

Αντοχή 
σε κάμψη 
(N/mm2)         

Ακτινική 
ρίκνωση 
(μεταξύ Σ.Υ. 
60% & 90%)

Εφαπτομενική 
ρίκνωση 
(μεταξύ Σ.Υ. 
60% & 90%)

ΕΛΕΓΜΕΝη ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙηΜΕΝη ξΥΛΕΙΑ
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ΚΛΑΣη ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤηΤΑΣ 1 

Η ξυλεία Accoya® ανήκει στην κλάση ανθεκτικότητας 1, δηλ. ξεπερνά 
σε φυσική διάρκεια και αντοχή και τα πιο ανθεκτικά τροπικά ξύλα του 
πλανήτη! Το ινστιτούτο Scion, γνωστό ως Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
της Ν. Ζηλανδίας, έχει εκδώσει τεχνική αναφορά  στην οποία κατατάσσει 
το Accoya® μέσα στα τέσσερα (4) πιο ανθεκτικά ξύλα στον κόσμο! 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, αφού εκτέθηκαν τα είδη ξύλου 
για πέντε (5) χρόνια σε δοκιμές επιταχυνόμενης βιολογικής σήψης, 
δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες εξωτερικά σε άμεση επαφή με 
το έδαφος· η ξυλεία Accoya®, στο τέλος αυτής της εξαντλητικής δοκιμής, 
ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα είδη που δοκιμάστηκαν εκεί, π.χ. 
κυπαρίσσι, κέδρο, Merbau και Teak. Σημειωτέον ότι, ακόμα και εμποτισμένη 
ξυλεία πεύκης με άλατα CCA (τύπου Η3.2 και Η4), σε επαφή με το έδαφος, 
επίσης υπερκεράστηκε από την εξαιρετική σε ανθεκτικότητα, άριστη ξυλεία 
Accoya®!

Συγκρίσεις ανθεκτικότητας

Πιθανές κλάσεις 
ανθεκτικότητας

Εφαπτομενική 
ρίκνωση

Ακτινική 
ρίκνωση

Ογκομετρική 
ρίκνωση

Διαστασιακή 
σταθερότητα

Διαστασιακή σταθερότητα

Δ
ια

στ
ασ

ια
κή

 σ
τα

θε
ρό

τη
τα

Πρότυπο ΕΝ 350-2. Προδιαγραφές ελέγχου EN 113, EN 252 και EN V807 

*      Η διακύμανση επηρεάζεται από τα διαφορετικά είδη ξύλου
**    Η διακύμανση επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ εγκάρδιου 

ξύλου και σομφού ξύλου

Το γράφημα αυτό δείχνει τη διαστασιακή σταθερότητα, από χλωρή κατάσταση 
σε απολύτως ξηρή κατάσταση (το πιο ακραίο εργαστηριακό τεστ). Όταν ένα 
υλικό μένει ανεπηρέαστο από τις διακυμάνσεις της περιεχόμενης υγρασίας, 
τότε λέμε, ότι η διαστασιακή σταθερότητα του είναι 100%. Ο πίνακας δεν 
δείχνει μεταβολές που οφείλονται σε αλλαγές της θερμοκρασίας (διότι το ξύλο 
θερμικά είναι πολύ σταθερό). Ο κύριος πίνακας, στη σελίδα αυτή, παρουσιάζει τη 
ρίκνωση του ξύλου σε κανονικές κλιματικές συνθήκες, όταν η σχετική υγρασία 
(Σ.Υ.) του αέρα μεταβάλλεται μεταξύ 60% και 90%.

Ξυλεία 
Accoya® 

ΞΥλΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝθΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μη τροποποιημένη 
ξυλεία

Ξυλεία Accoya®
Teak
Σκούρο κόκκινο Meranti*
Δασική πεύκη**
Αμερικάνικη πεύκη**
Ακτινωτή πεύκη

Ξυλεία Accoya®
Teak
Ακτινωτή πεύκη
Σκούρο κόκκινο Meranti
Δασική πεύκη
Αμερικάνικη πεύκη

Είδος ξύλου Είδος ξύλου
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Η ξυλεία Accoya® έχει επισταμένα μελετηθεί για εκτεταμένες χρονικές 
περιόδους, και σε όλες τις κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος (επάνω από 
το έδαφος, σε επαφή με το έδαφος, σε συνεχή επαφή με το νερό)· έχει έτσι 
αποδειχτεί ότι μπορεί να ανθίσταται επιτυχώς και στα πιο ακραία εξωτερικά 
περιβάλλοντα. Δεν αποδείχτηκε μόνον η υψηλή της ανθεκτικότητα, αλλά 
επίσης, η ξυλεία Accoya® διατηρεί τη φυσική ομορφιά της και απαιτεί 
σίγουρα τη λιγότερη δυνατή συντήρηση σε σχέση με τα ανταγωνιστικά είδη. 
Όλα αυτά δίνουν πολλές δυνατότητες στους κατασκευαστές, αρχιτέκτονες, 
μηχανικούς, σχεδιαστές και εργολάβους να επιλέξουν το Accoya® για 
πλήθος κατασκευών. H ξυλεία Accoya® δοκιμάζεται σήμερα και σε άλλες 
επιπρόσθετες εφαρμογές, από συνεργάτες της Accsys Technologies, σε 
διάφορα μέρη του πλανήτη.

ξΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΣΚΙΑΣΤΡΑ
Η ξυλεία Accoya® είναι το υλικό επιλογής για πολλές κατασκευές, διότι διαθέτει άριστη θερμομονωτική 
ικανότητα και συνάμα είναι πολύ ανθεκτικό και πολύ πιο σταθερό από τα καλύτερα τροπικά είδη. Δύναται 
να φινιριστεί εύκολα με διαφανή, αδιαφανή ή/και ημιδιαφανή βερνίκια. Η ξυλεία Accoya® «αξίζει τα 
χρήματα για την αγορά της», ενώ πρόσθετα έχει τις ελάχιστες δαπάνες για συντήρηση.

ξΥΛΕΠΕΝδΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Η ξυλεία Accoya® είναι η πλέον κατάλληλη για ξυλεπενδύσεις κτιρίων και κατοικιών, διότι έχει εξαιρετική 
αισθητική ομορφιά, απαιτεί την ελάχιστη συντήρηση και διαθέτει ιδιότητες σταθερότητας και 
ανθεκτικότητας σε υψηλό επίπεδο. Η ξυλεία Accoya® μπορεί να φινιριστεί με διάφορα χρώματα και να 
δώσει μοναδικές λύσεις με μεγάλη απόδοση στο χρόνο.

ΠΑΡΚΕΤΑ & δΑΠΕδΑ
Η ξυλεία Accoya® άνετα αξιοποιείται σε δάπεδα/παρκέτα, και εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ακόμα 
και σε πολύ «υγρά» περιβάλλοντα ή/και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας (βλ. επιδαπέδια θέρμανση) 
χωρίς κίνδυνο παραμορφώσεων.

ΕξΩΤΕΡΙΚΑ δΑΠΕδΑ ΤΥΠΟΥ Deck & ΜΑΡΙΝΕΣ
Σε εξωτερικά δάπεδα deck, προβλήτες και μαρίνες, κριτήρια όπως π.χ. σχεδίαση / ομορφιά, μηχανική 
αντοχή και ανθεκτικότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα υλικό που δεν θα πετσικάρει, δεν θα 
στρεβλώνει, δεν θα διογκώνεται, ούτε θα ραγαδώνουν τα άκρα του, και δεν θα επηρεάζεται καθόλου από 
μύκητες σήψης, σάπισμα και υγρασία είναι απολύτως επιθυμητές. Είναι βέβαια και απαραίτητο να είναι το 
υλικό αυτό μη τοξικό και να είναι ασφαλές για τους χρήστες: ανθρώπους και ζώα. Εν κατακλείδι, η ξυλεία 
Accoya® πληροί απολύτως όλες τις παραπάνω αυστηρές απαιτήσεις ακόμα και μέσα στο αλμυρό νερό!

ΕΠΙΠΛΑ ΚηΠΟΥ & ΕξΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η ξυλεία Accoya® είναι πολύ κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικές ξυλοκατασκευές, όπως π.χ. τραπέζια, 
καρέκλες, παιδικές χαρές, ζαρντινιέρες, κατασκευές αρχιτεκτονικής & διακόσμησης τοπίων εξαιτίας του 
ότι είναι μη τοξική και αντέχει πάρα πολύ στις κλιματικές συνθήκες.

ΓΕφΥΡΕΣ ΚΑΙ δΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Με υψηλή αναλογία, μηχανικής αντοχής σε σχέση με το βάρος της, και εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες, 
η καινοτόμος ξυλεία Accoya® μπορεί να αξιοποιηθεί στις πιο απαιτητικές δομικές κατασκευές, π.χ. 
ξύλινες γέφυρες εθνικών δικτύων. Είναι γνωστό ότι ορισμένες εφαρμογές στο εξωτερικό περιβάλλον 
απαιτούν ιδιαίτερες αντοχές και είναι εξαιρετικά απαιτητικό για το ξύλο να αντέξει σε π.χ. πλευρές 
καναλιών, όπου το ξύλο είναι σε άμεση επαφή και με το έδαφος και με το νερό, καθώς και με πλήθος 
βιοτικών παραγόντων αλλά και με τον αέρα. Η ξυλεία Accoya® προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα να 
αντέχει σ’ ένα τέτοιο ακραίο περιβάλλον, σε μια τέτοια εφαρμογή, διότι διαθέτει πολύ υψηλή αντοχή και 
ανθεκτικότητα και μπορεί να αντικαθιστά επιτυχώς όλα τα τροπικά είδη ξύλου!

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤη φΑΝΤΑΣΙΑ
Η ξυλεία Accoya® έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πολλές νέες και συναρπαστικές εφαρμογές! Η χρήση της 
ανοίγει τους ορίζοντες των αρχιτεκτόνων και των σχεδιαστών, και δίνει νέες προοπτικές εφαρμογών και 
δημιουργικότητας, κυρίως στο ξ ύ λ ο ως υλικό· για κατασκευές με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Όπου 
φαντάζεστε το ξύλο, απλώς κάντε εφαρμογή της μοναδικής ξυλείας Accoya®!

Το Accoya® είναι το «μέλλον» του ξύλου!

η ξΥΛΕΙΑ AccoyA® ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΜΕΛΛΟΝ» ΤΟΥ ξΥΛΟΥ !
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Με το να αναβαθμίζει και να αυξάνει δραματικά 
τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ξύλου 
(προερχόμενου από πηγές δασικών φυτειών), η τεχνολογία 
Accoya® εκπληρώνει τις αυστηρές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις, αξιοποιεί ύλη αειφορικής διαχείρισης και 
πρόσθετα, δεν σχετίζεται με τοξικά χημικά στην όλη 
διαδικασία παραγωγής, ούτε υλικά με πολύ αρνητικό 
ενεργειακό αποτύπωμα, όπως π.χ. πλαστικά, χάλυβα και 
τσιμέντο.

-  Η τεχνολογία τροποποίησης Accoya® είναι διαδικασία μη τοξική που δεν προσθέτει στο ξύλο ενώσεις, που 
δεν υπάρχουν ήδη σ’ αυτό.

-  Κλάση ανθεκτικότητας 1 - ξυλεία που έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, που πρόσθετα είναι οικολογική 
από κάθε άποψη και που έχει πολύ θετικό ενεργειακό αποτύπωμα.

-  Χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή διαστασιακή σταθερότητα και βελτιωμένη σκληρότητα, και απαιτεί 
ταυτόχρονα λιγότερη συντήρηση με βερνίκια που διαρκούν για μεγάλο χρόνο ζωής.

-  Άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες, και εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας, ιδίως για εφαρμογές σε ξύλινα 
παράθυρα και πόρτες.

-  Όλα τα προϊόντα ξυλείας Accoya® έχουν παραχθεί από ύλη δασών με αειφορική διαχείριση, που πρόσθετα 
φέρουν και πιστοποιήσεις από τους έγκριτους διεθνείς οργανισμούς FSC & PEFC

-  Πολύ χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα – η ξυλεία Accoya® είναι απολύτως οικολογικό και περιβαλλοντικά 
φιλικό υλικό

-  Συμβατό με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του σήμερα – 100% ανακυκλώσιμο υλικό, πλήρως ανανεώσιμο 
και πολύ κατάλληλο για επανάχρηση

-  Όλα τα προϊόντα ξυλείας Accoya® έχουν παραχθεί από πρώτη ύλη δασών αειφορικής διαχείρισης, που έχουν 
και πιστοποιήσεις από τους οργανισμούς FSC και PEFC.

ξΥΛΕΙΑ AccoyA® … ΕΝδΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ Τη φΥΣη!

… ΑΥΤη ΕΙΝΑΙ η ξΥΛΕΙΑ AccoyA®!



www.accoya.com Οι ονομασίες, Accoya® και Trimarque Device, είναι κατοχυρωμένες 
ως εμπορικά σήματα από την εταιρεία Titan Wood Ltd, η οποία είναι 
θυγατρική εταιρεία του ομίλου επιχειρήσεων Accsys Technologies 
PLC, και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να 
αναπαραχθούν χωρίς γραπτή άδεια.

Ο όμιλος Accsys Technologies PLC είναι εισηγμένος στα 
Χρηματιστήρια του λονδίνου και του Άμστερνταμ, και φέρει 
χρηματιστηριακά το σύμβολο AXS.

Η ξυλεία Accoya® θα πρέπει να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται 
με βάση τις γραπτές οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
ομίλου Accsys Technologies PLC ή των νόμιμων αντιπροσώπων της 

εν λόγω εταιρείας (τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα μετά από αίτημα σας). 
Ο όμιλος Accsys Technologies PLC δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ούτε 
είναι υπόλογος για ζημία ή κακή χρήση, που δύναται να συμβεί, αν δεν 
ακολουθηθούν πιστά όσα αναφέρονται στα ανωτέρω τεχνικά έντυπα 
του εν λόγω ομίλου.

Η εταιρεία Accsys Technologies με υπευθυνότητα βεβαιώνει ότι όλες 
οι τεχνικές πληροφορίες στο παρόν φυλλάδιο είναι πραγματικές· 
παρέχονται δε στους καταναλωτές από την εταιρεία ή το νόμιμο 
αντιπρόσωπο αυτής, χωρίς ωστόσο να είναι υπόλογη η εταιρεία η 
ίδια για τυχόν ζημίες ή κακοτεχνίες  που τυχόν προκύψουν κατά την 
εφαρμογή όλων των ανωτέρω. 
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΣΤΑΘΕΡΟ  
& ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ!

καινοτομική ξυλεία



ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η ξυλεία Accoya® τροποποιείται εξ’ ολοκλήρου, όχι απλά μόνο 
επιφανειακά, όπως σε συμβατικές επεξεργασίες με συνθετικά 
υλικά ή άλλα πρόσθετα.

Γιατί οι καιρικές συνθήκες 
επηρεάζουν το ξύλο, ως βιολογικό 
υλικό που είναι, με τρόπο που 
μοιάζει σαν μια απλή αισθητική 
παρέμβαση! Γιατί ο ήλιος και 
η βροχή επιδρούν πάνω του 
και το αλλοιώνουν, βλ. τη 
χαρακτηριστική ασημί οξείδωση 
στην επιφάνεια του φυσικού 
ξύλου.
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Το ξύλο Accoya® 
παράγεται σε δασικές 
φυτείες με αειφορική 
διαχείριση και 
επεξεργάζεται με
τη χρήση νομικά 
κατοχυρωμένης 
τεχνολογίας 
τροποποίησης της 
Accsys από την 
επιφάνεια μέχρι τον 
πυρήνα.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΕ 
ΓΥΜΝΑ ΠΟΔΙΑ 

-  ‘Ζεστό υλικό’ υψηλής θερμομονωτικότητας.
-  Ιδανικό για όλες τις περιπτώσεις δαπέδων, και 

σε ακραίες θερμοκρασίες.

ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ 
ΕΝΤΟΜΑ 

-  Δύσπεπτο σε ένα ευρύ φάσμα εντόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών 

-  Αντέχει εξαιρετικά στις προσβολές τους.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

-  Πιστοποιημένο δασοπονικώς από τα διεθνή 
σήματα FSC, PEFC κ.α.

-  Οικολογικό και ανανεώσιμο υλικό.

ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

-  Προσφέρει βελτιωμένη μόνωση σε σύγκριση με 
τα χρησιμοποιούμενα είδη ξύλου κωνοφόρων 
και πλατυφύλλων.

-  Ιδανικό για εφαρμογές όπου η διατήρηση της 
θερμότητας είναι σημαντική.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΠΑΝΤΟΥ

-  Σταθερή και μετρήσιμη ποιότητα τροποποίησης 
από την επιφάνεια μέχρι τον πυρήνα του ξύλου.

-  Δεν απαιτείται η εφαρμογή χημικών 
συντηρητικών κατά την κοπή / τοποθέτηση.

ΑΝΤΟΧΗ & ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

-  Η διαδικασία τροποποίησης δεν επηρεάζει 
αρνητικά την αντοχή του ξύλου.

-  Το ξύλο έχει αυξημένη σκληρότητα.
-  Ο υψηλός λόγος σκληρότητας/ειδ. βάρους το 

καθιστά κατάλληλο για απαιτητικές εφαρμογές.

ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

-  Εύκολο στην επεξεργασία και την κατεργασία.
-  Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία 

ΦΥΣΙΚΑ ΟΜΟΡΦΟ 
ΞΥΛΟ 

-  Η επεξεργασία δεν θέτει σε κίνδυνο τη φυσική 
ομορφιά του ξύλου 

ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

-  Προστατεύεται το περιβάλλον – δεν 
περιέχει επιβλαβή χημικά ή πρόσθετα.

-  Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, 
να ανακυκλωθεί, όπως και να αποτεφρωθεί.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ

-  Μείωση της ρίκνωσης και διόγκωσης κατά 
75% ή περισσότερο 

-  Πόρτες και παράθυρα ανοίγουν εύκολα 
όλον τον χρόνο

- Μειωμένες δαπάνες συντήρησης

-  Διαρκεί για 50 έτη πάνω από το έδαφος, 
25 έτη μέσα στο έδαφος ή στο γλυκό νερό.

-  Ξύλο 1ης κλάσης σε φυσική διάρκεια που 
υπερβαίνει ακόμη και το ξύλο Teak

-  Πρακτικά δεν σαπίζει.
-  Ελάχιστη διάρκεια ζωής τα 70 έτη (σύμφωνα 

με το ινστιτούτο δοκιμών TRADA).

-  Αποδεδειγμένη σταθερότητα, που σημαίνει ότι 
οι επικαλύψεις διαρκούν έως και δύο φορές 
περισσότερο

-  Ευκολότερο στο φινίρισμα, απαιτείται λιγότερη 
προετοιμασία και γυαλοχάρτισμα.

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣΚΥΡΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
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Πλεονεκτήματα του Accoya®: 

•  Πολύ μειωμένη ρίκνωση και χαμηλός κίνδυνος να βρεθεί 
η ξυλεία σε υψηλές συνθήκες υγρασίας.

•  Καλύτερη εφαρμογή των παραθύρων και πορτών 
ανεξάρτητα από τις τοπικές καιρικές συνθήκες.

•  Λιγότερο συχνή συντήρηση και μειωμένο κόστος.

Η υψηλή διαστασιακή σταθερότητα (αντοχές 
σε ρίκνωση και διόγκωση) του ξύλου Accoya® 
υπερβαίνει τα είδη που χρησιμοποιούνται 
συχνότερα, συμπεριλαμβανομένου του teak, 
του Sapele και του Iroko. Το ξύλο Accoya® έχει 
δοκιμαστεί για παρατεταμένες περιόδους σε όλες 
τις καιρικές συνθήκες - πάνω από το έδαφος, κάτω 
από το έδαφος και ακόμα και σε γλυκό νερό-  
και έχει αποδειχθεί ότι αντέχει ακόμα και στα πιο 
ακραία περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤ. 
ΕΡΕΥΝΩΝ TRADA

* Το ξύλο Accoya® παράγεται διαμέσου μιας τεχνολογίας τροποποίησης που ονομάζεται ακετυλίωση
** Ένωση Έρευνας & Ανάπτυξης Ξυλείας www.trada.co.uk 
©  Accsys Technologies Ιανουάριος 2016. Τα Accoya και Trimarque Device είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Titan Wood Limited, απόλυτα 

εξηρτημένη θυγατρική της Accsys Technologies PLC, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς γραπτή άδεια.

Το ξύλο Accoya® ήταν το μοναδικό 
ξύλο που δεν παραμορφώθηκε σε 
ελέγχους που έγιναν από το Ινστ. 
TRADA** σε ξυλεπενδύσεις.

Πεύκο 

Ξύλο 
Accoya®

Σιβηρική 
Λάρικα

Κόκκινος 
κέδρος 

Λάρικα 
Ευρώπης

Thermo- 
wood

ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ 

8

6

4

2

0

ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΡΙΚΝΩΣΗ

[%]

Ξύλο 
Accoya® 

Teak Iroko Sapele Δασική 
πεύκη

Ολική ακτινική ρίκνωση του ξύλου, από χλωρή σε 
απόλυτα ξηρή κατάσταση: οι μέγιστες τιμές ρίκνωσης 
σε εργαστηριακούς ελέγχους.
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Πλεονεκτήματα του Accoya®: 

•  Ξύλινες κατασκευές που θα αντέξουν στη δοκιμασία του 
χρόνου και δεν θα απαιτηθεί αντικατάστασή τους για 
τουλάχιστον 60 έτη.** 

•  Χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές εξωτερικού χώρου, 
ακόμα και σε επαφή του με το γλυκό νερό.

•  Ομορφιά, καλαισθησία και ωραίο / σταθερό φινίρισμα.

Η ανθεκτικότητα του ξύλου Accoya® (ανθεκτικότητα 
στη βιολογική σήψη) είναι «κλάσης 1» και μάλιστα 
υπερβαίνει την αντοχή και των πιο ανθεκτικών ξύλων 
του πλανήτη, όπως το Teak, το Iroko, το Sapele ή τη 
λευκή δρυ. Κάθε παρτίδα ξύλου Accoya® ελέγχεται 
μετά την παραγωγή της για να εξασφαλίζεται η 
εγγύηση της ανθεκτικότητάς του.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΤΕΡΜΙΤΕΣ 

[%]

ΠΑΣΣΑΛΩΣΕΙΣ 

* Το ξύλο Accoya® παράγεται διαμέσου μιας τεχνολογίας τροποποίησης που ονομάζεται ακετυλίωση
** Σε χρήση τάξεων 1, 2 και 3 όπως καθορίζεται στο EN335-1 
©  Accsys Technologies Ιανουάριος 2016. Τα Accoya και Trimarque Device είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Titan Wood Limited, ελεγχόμενη 

και απόλυτα εξαρτώμενη θυγατρική της Accsys Technologies PLC, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς γραπτή άδεια. 

Ακετυλιωμένη 
Λεύκη* 

Μη τροποποιημένο 
Ξύλο 

Μετά από παραμονή 10 ετών μέσα σε γλυκό νερό.

Ξύλο 
Accoya®

Rose- 
wood

Κόκκινος 
κέδρος 

Radiata
Pine

Λευκή
Δρυς 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το είδος τερμιτών Mastotermes darwiniensis είναι το πιο
καταστροφικό είδος τερμιτών της Αυστραλίας και βρίσκεται 
βορείως του Τροπικού του Αιγόκερω. Κατηγορία κινδύνου 
3 πάνω από το έδαφος διεξήχθη στη βόρεια επαρχία της 
Αυστραλίας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο AWPA από την 
Αυστραλιανή Εταιρεία Δασικών Ερευνών.
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ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

Πλεονεκτήματα του Accoya®: 

•  Λιγότερο συχνή συντήρηση.
•  Εξοικονόμηση πόρων κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
•  Περιβαλλοντολογικά οφέλη κατά τη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος.
•  Ευρεία γκάμα χρωμάτων και επιλογών φινιρίσματος.

Το ξύλο Accoya® έχει επιδείξει εξαιρετική απόδοση 
διάρκειας ζωής των επικαλύψεων με πολλούς τύπους 
των επικαλύψεων, έχοντας ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα 
διαστήματα μεταξύ των συντηρήσεων. Το ανοικτό 
χρώμα του ξύλου Accoya® επιτρέπει μια ευρεία γκάμα 
χρωμάτων φινιρίσματος. Η βελτιωμένη σταθερότητα 
σημαίνει ότι τα συστήματα επικάλυψης (φιλμς) 
διαρκούν δύο φορές περισσότερο. Το ξύλο Accoya® 
είναι ευκολότερο στο φινίρισμα απαιτώντας λιγότερη 
προετοιμασία και ευκολότερο γυαλοχάρτισμα. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
13 ΕΤΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

*  Το ξύλο Accoya® παράγεται διαμέσου μιας τεχνολογίας που ονομάζεται ακετυλίωση
©  Accsys Technologies Ιανουάριος 2016. Τα Accoya και Trimarque Device είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Titan Wood Limited, ελεγχόμενη 

και απόλυτα εξαρτώμενη θυγατρική της Accsys Technologies PLC, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς γραπτή άδεια.

Αδιαφανής ακρυλική 
επικάλυψη WB

Ημιδιαφανής ακρυλική 
επικάλυψη WB 

Ακετυλιωμένο ξύλο* Μη τροποποιημένο ξύλοΑκετυλιωμένο ξύλο* Μη τροποποιημένο ξύλο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ TRADA)

Εξωτερική έκθεση 42 μηνών

Ξύλο Πεύκο Accoya® 

Το ξύλο Accoya® είχε καλύτερη 
αντοχή από το πεύκο, δείχνοντας 
εξαιρετική απόδοση επικάλυψης!
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GREEN 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

Πλεονεκτήματα του Accoya®: 

•  Πρώτη ύλη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνήθως 
από ταχυαυξή δασοπονικά είδη.

•  Πλεονεκτήματα σε χρήση: αυξημένη διάρκεια ζωής, 
λιγότερη συντήρηση και υψηλή θερμομονωτικότητα.

•  Μη τοξικό υλικό και 100 % ανακυκλώσιμο (το ιδανικό δομικό 
υλικό με βιολογικό κύκλο όμοιο της φιλοσοφίας C2C).

•  Αρνητικό σε ποσότητες CO2 σε όλο τον κύκλο ζωής του.

Ενισχύοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα και τη 
διαστασιακή σταθερότητα ξύλου με προέλευση 
αειφορικά διαχειριζόμενα δάση, η ξυλεία Accoya® 
έχει ισχυρά περιβαλλοντολογικά πλεονεκτήματα 
σε σχέση με την πολύτιμη τροπική ξυλεία
πλατυφύλλων και με ξυλεία που έχει υποβληθεί 
σε επεξεργασία με τοξικές χημικές ουσίες ή/και
μη ανανεώσιμα υλικά λ.χ. πλαστικά, χάλυβα, 
μπετόν που έχουν αρνητικό αποτύπωμα CO2.

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

[m³ / ha / έτος] 

©  Accsys Technologies 20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:14. Accoya® and the Trimarque Device are registered trademarks owned by Titan Wood 
Limited, a wholly owned subsidiary of Accsys Technologies PLC, and may not be used or reproduced without written permission. 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 

[kg CO2 eq / πλαίσιο παραθύρου] 

Red 
Meranti²

Accoya® PVC Aluminium Red 
Meranti³

Πεύκο 
Radiata 

Teak¹ Ελάτη Scots  
pine

Δυτικός 
Κόκκινος 
κέδρος 

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (από την 
αρχή μέχρι το τέλος) σε kg CΟ2 eq. ανά 
κούφωμα παραθύρου σε διάφορα υλικά 
κατασκευής.

Σύγκριση ετήσιας απόδοσης ειδών σε 
κυβικά μέτρα ξύλου που παράγεται ανά 
εκτάριο (ha) το ένα έτος.

²  Αειφορικής 
διαχείρισης.

³  Παράνομης 
υλοτομίας.

¹  Δασικής 
φυτείας.
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Η ακετυλοποίηση του ξύλου είναι μια διαδικασία, η οποία έχει μελετηθεί από 
επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο για περισσότερα από 80 έτη. Αυτή η μέθοδος 
για τη βελτίωση του ξύλου έχει αποδειχθεί ότι παρέχει ανώτερη απόδοση τέτοια 
που έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και καιρό ως ο «χρυσός κανόνας» με τον οποίο 
εκτιμούνται άλλες μέθοδοι. Η διαδικασία της νομικά κατοχυρωμένης τεχνολογίας 
της ξυλείας Accoya® συνδυάζεται με χρόνια ιδιωτικής έρευνας και επένδυσης, 
ώστε να παράγονται σταθερά αποτελέσματα σε μεγάλη εμπορική κλίμακα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΝΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ!

Φυσικό ξύλο 
Ξύλο Accoya®

Οξικός 
ανυδρίτης 

Αποθήκευση οξικού ανυδρίτη 

Οξικός
ανυδρίτης

Ανακύκλωση 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΞΥΛΟΥ

Οι οξικές ομάδες είναι ήδη παρούσες σε όλα τα είδη 
ξύλου! Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία παραγωγής 
δεν προσθέτει κάτι επιβλαβές στο ξύλο, που δεν 
συμβαίνει εκ φύσεως σ’ αυτό. Το τελικό προϊόν, το 
Accoya® δεν εκλύει τοξικές ουσίες στο περιβάλλον.
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ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΑΡΙΝΕΣ & 
ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΠΛΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ

ΠΟΡΤΕΣ

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

ΠΑΓΚΑΚΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ACCOYA®
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Alpine Villa, Italien

Πούγκλια, Ιταλία Αμβούργο, Γερμανία

Αμβούργο, Γερμανία

Κοπεγχάγη, Δανία
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Μπέργκεν Οπ Ζουμ, Ολλανδία

Swarovski παιδικός σταθμός, Αυστρία

Σαντιάγκο, Χιλή

Καταστρώματα σκαφών
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C2C
Το ξύλο Accoya® είναι ένα από τα λίγα δομικά 
υλικά που έχουν λάβει την πιστοποίηση Cradle 
to Cradle SM σε επιδιωκόμενο επίπεδο C2C Gold 
Level. Το Cradle to Cradle (C2C) παρέχει ένα μέσο 
για την απτή και αξιόπιστη επίτευξη μέτρησης 
σε περιβαλλοντολογικά ευφυή σχεδιασμό, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης περιβαλλοντικά 
ασφαλών και υγιεινών υλικών και καθιερώνοντας 
στρατηγικές για κοινωνική ευθύνη. 

FSC
Από διάφορα διαθέσιμα προγράμματα βιώσιμων 
δασών, το Forest Stewardship Council (FSC®) 
θεωρείται το κορυφαίο και πιο περιεκτικό 
πρόγραμμα πιστοποίησης που υπάρχει. Το 
πρόγραμμα αυτό δεν εστιάζει μόνο στην ευνοϊκή 
περιβαλλοντολογική απόδοση αλλά και στην 
προστασία του κοινωνικού συμφέροντος για 
όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες που 
εμπλέκονται. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ACCOYA® 

Τα Accoya® και Trimarque Device είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Titan Wood Limited, με εμπορική ονομασία 
«Accsys Technologies», απόλυτα εξαρτώμενη θυγατρική της Accsys Technologies PLC, και χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με την άδεια της Solvay Acetow GmbH («Solvay»). Τα σήματα κατατεθέντα Accoya® καιTrimarque Device δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς γραπτή εγγύηση από την Accsys Technologies.

Η εγκατάσταση του ξύλου Accoya® θα πρέπει πάντα να γίνεται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Solvay και/ή της Αccsys Technologies και/ή των πρακτόρων της (διαθέσιμοι κατόπιν ζήτησης). 
Η Solvay και η Accsys Technologies δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που μπορεί να 
προκύψει όταν οι γραπτές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές δεν τηρούνται. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή σε σχέση 
με οποιαδήποτε επικάλυψη, συνδετήρα ή άλλο προϊόν τρίτου που εφαρμόζεται στο Accoya® wood. Ανατρέξτε τις [accoya.
com/downloads] για περισσότερες πληροφορίες και τους πλήρους όρους και προϋποθέσεις. Αυτό το έγγραφο περιέχει υλικό 
πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει ξεχωριστά στην Solvay και Accsys Technologies.

©Solvay Acetow GmbH 2016 ©Titan Wood Limited 2016.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

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

accoya.sales@solvay.com



DURABLE,
STABLE &
SUSTAINABLE

modified wood by Accsys Technologies
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The possibilities wood offers can be 
seen wherever we look: as furniture, 
decoration, musical instruments, 
structures – wood is a material that 
is aesthetically pleasing, endlessly 
practical and is our only naturally 
renewable building material. However, 
as an organic material that is 
susceptible to its surroundings, wood 
presents natural challenges when used 
for certain applications.

Historically, the only way to overcome these 
challenges was to treat the wood with the 
application of chemicals or to choose tropical 
hardwoods from rapidly diminishing forests – 
offering only partial solutions to the natural 
challenges that are faced when using wood as a 
construction material.
 
If an alternative existed which offered all of 
the best characteristics of wood, was sourced 
from sustainable forests, had zero toxicity and 
provided dimensional stability and durability 
that matched or exceeded even the best 
tropical hardwoods, an ideal material would 
have been found.
 
Accoya® wood is the solution.

WOOD WITHOUT
COMPROMISE

FOR LATEST CASE STUDIES VISIT ACCOYA.COM
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IDEAL FOR WINDOWS, DOORS, CLADDING AND MORE
Accoya® wood is the result of decades of research 
and development that has brought together a 
long-established and extensively proven wood 
modification technique – acetylation – and 
leading-edge patented technology to create a 
high performance wood, ideal for outdoor use and 
challenging applications.
 

Accoya® wood has properties that match or exceed those of the 
best tropical hardwoods, yet is manufactured using a non-toxic 
process and uses wood from sustainable sources.

Already the material of choice for a wide range of demanding 
outdoor applications, Accoya® wood can be used for virtually 
anything from windows to doors, decking to cladding, bridges to 
boats and even for applications that are presently only feasible with 
non-sustainable and man-made materials.
 
Accoya® is the future of wood. 
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Accoya® wood is modified all the way through, 
not just at the surface like traditional envelope 
treatments. This modification technique has two 
key advantages:

-  Using an  array of sophisticated and proven analytical techniques, 
the producers of Accoya® wood ensure that every batch is of 
consistent quality and reaches the highest possible level in 
durability and dimensional stability versus the unpredictablity  
of other choices

-  When Accoya® wood is cut or jointed there are no exposed non-
acetylated surfaces in any dimension. This completely negates 
the need to apply additional chemical preservatives on-site, as is 
necessary with unmodified or envelope-treated woods

ENABLING NATURE WITH HIGH TECHNOLOGY
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INSECT BARRIER

-   Accoya® wood is indigestible to insects and micro- 
organisms and is therefore more resistant to decay

-   Barrier to wood-destroying fungi
-   Accoya® wood is virtually rot-proof

FROM SUSTAINABLE SOURCES

-   Sustainably sourced, including from FSC, PEFC and 
other regionally certified woods

-   Naturally renewable

100% RECYCLABLE

-   Fully reusable and recyclable
-    Reuse is recommended but Accoya® wood 

may be safely incinerated for bio-energy

CONSISTENT SUPPLY

-    Produced from abundantly available, fast-
growing sources species such as Radiata 
Pine

OUTSTANDING DURABILITY

-   Warranteed to last at least 50 years above ground  
and 25 years in ground

CLASS 1 DURABILITY

-   The most durable wood possible
-   More durable than teak and the world’s other  

most durable woods
-   Perfect for outdoor use

PERFECT FOR COATING

-   Easier to coat: less preparation and sanding between 
coatings required

-   Improved dimensional stability and UV resistance improves 
the life of coatings

-   Perfect for transparent, translucent and opaque coatings

NATURALLY INSULATING

-   Accoya® wood offers improved thermal insulation 
in comparison with commonly used wood species

-   Accoya® wood is ideal for applications where 
energy conservation is important

UV RESISTANT

-   Accoya® wood has superior resistance to UV 
degradation when translucent coated and its 
natural appearance lasts longer

-   Accoya® wood is the ultimate substrate and 
coating life is increased

RETAINED STRENGTH & HARDNESS

-    The process does not compromise the 
wood’s strength

-   Hardness is increased
-    High strength to weight ratio, making it 

suitable for challenging applications

CONSISTENT QUALITY THROUGHOUT

-    Consistent, measurable modification 
quality from surface to core

-   No need to apply chemical preservatives 
when cut or planed 

EXCELLENT MACHINABILITY

-    Accoya® wood is easy to machine and 
process manually, creating no challenges 
for product manufacturers or end users

NON-TOXIC & RECYCLABLE

-   Accoya® wood is non-toxic, protecting the 
environment from the harmful effects of poisons 
leaching out of typical wood treatment

-   Accoya® wood may be safely reused and recycled

DIMENSIONALLY STABLE

-   Swelling and shrinkage reduced by 75% or more
-   Doors and windows open effortlessly year round
-    Paints and varnishes last 3 or 4 times longer, greatly 

reducing maintenance costs

NATURALLY BEAUTIFUL WOOD 

-    The process does not compromise the wood’s  
natural beauty

THE PERFORMANCE BENEFITS
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ENABLING NATURE NATURALLY

NATURAL SCIENCE
Acetyl groups are already naturally present 
in all wood species. This means that the 
manufacturing process adds nothing into the 
wood that does not already naturally occur within 
it. The end product, Accoya® wood, does not add 
toxins to the environment. 

The effect of altering the wood’s chemical 
structure, as opposed to merely altering its 

chemical content, is to create an end product 
that is dramatically superior to its source species. 
Accoya® wood is modified right through the 
cross section whereas, by contrast, virtually all 
other treatments merely insert chemicals (such 
as oils, ammonia or metal compounds) into the 
wood, improving durability, to a degree, but not 
dimensional stability.

Wood acetylation is a process that 
has been studied by scientists 
around the world for more than 80 
years. 

This method of improving wood has 
been proven to deliver such superior 
performance that it has long been 
used as the “gold standard” against 
which other methods are measured. 

The Accoya® wood patented production process 
combines this work with years of proprietary 
research and investment to deliver consistent 
results on a commercial scale.

The physical properties of any material are 
determined by its chemical structure. Wood 
contains an abundance of chemical groups 
called “free hydroxyls”. Free hydroxyl groups 
absorb and release water according to changes 
in the climatic conditions to which the wood 
is exposed. This is the main reason why wood 
swells and shrinks. It is also believed that the 
digestion of wood by enzymes initiates at 
the free hydroxyl sites - which is one of the 
principal reasons why wood is prone to decay.

Acetylation effectively changes the free 
hydroxyls within the wood into acetyl groups. 
This is done by reacting the wood with acetic 
anhydride, which comes from acetic acid 
(vinegar when in dilute form). When the free 
hydroxyl group is transformed to an acetyl 
group, the ability of the wood to absorb water 
is greatly reduced, rendering the wood more 
dimensionally stable and extremely durable.

Sustainable
Wood

Acetic anhydride

Acetic anhydride storageFresh acetic
anhydride

Recycling
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Accoya® wood is the ultimate substrate, and its lower maintenance 
requirements add to its cost effectiveness and environmental 
credentials. Coatings may be transparent, translucent or opaque, 
allowing for more adventurous colour schemes that will endure.

All major coatings systems can be used on Accoya® wood, with significantly 
improved performance, due to the wood’s outstanding dimensional stability and 
resistance to UV degradation. Extensive tests have shown that the natural beauty of 
Accoya® wood lasts longer, even in the most severe weather conditions.

EXCELLENT COATINGS PERFORMANCE, TESTED BY TRADA

The translucent stain finish was seen to have remained fully intact over the
42 month outdoor exposure period on all the boards with no visible failures in 
evidence apart from where the coating had been broken by an end-fissuring.
No evidence of any peeling of the stain coating was seen along fissures where
they occurred. No evidence of mould colonisation was observed on any of the 
boards. Other competing cladding material coatings failed in the same tests with 
severe issues.

ACETYLATED L-JOINTS OUTPERFORM ASA AND UNTREATED 
L-JOINTS AFTER 13 YEARS 

A recent report conducted for Accsys by BRE (British Research Establishment) 
has provided excellent results for acetylated L-joints, further reinforcing the 
performance credentials of Accoya® wood. These are standard joints used 
widely in joinery and, for unmodified timber, the coating is prone to fail in the 
corner zone after several years service, largely because of the timber movement 
exerting stress on the joint.

A field trial using specimens to EN 330:1993 was exposed on 25th February 
1998 with 3 modified timber L-joints acetylated at the University of Wales, 
Bangor, in 1995 and three ASA (alkenyl succini anhydride) treated L-joints. These 
were assessed after 5, 6, 9 and almost 13 years of exposure.

The acetylated L-joints performed significantly better than the untreated L-joints 
and those treated with ASA. After almost 13 years they only show discolouration 
(graded 1) whilst the ASA and untreated L-joints were severely attacked or 
failed (graded 3 or 4). This reduced scale test indicates that acetylated wood has 
potential for use in long life exterior joinery applications.

LONGER LASTING COATINGS

Scotland
July
2006

Scotland
December

2010

Pine – 42 
months external 
coatings test

Accoya® – 42 
months external 

coatings test

ASA treated 
L- joint

Accoya® – 
Acetylated

L-joint
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DIMENSIONAL STABILITY

Accoya® wood offers dimensional stability (resistance 
to swelling and shrinkage) in both radial and tangential 
directions.

Tests have shown a reduction in swelling 
caused by moisture uptake of 70 to 80%, depending 
on the source species and conditions. From oven dry to 
water saturated conditions, the swelling and shrinkage 
of acetylated wood is only minimal and, in fact, better 
than tropical hardwoods. Dimensional variability 
resulting from thermal changes (ambient or radiant 
temperature variations) is, like most woods, minimal.

NATURALLY BEAUTIFUL WOOD

Accoya® wood has superior resistance to UV 
degradation, with extensive tests demonstrating 
that the natural beauty of the wood lasts longer 
in exposed conditions. This, coupled with Accoya® 
wood’s improved dimensional stability and excellent 
thermal properties, means that wooden windows, 
doors and cladding/siding can once again compete 
effectively with artificial alternatives.

Opaque coated acetylated (top) 
and unacetylated Scots pine 
after 51 2 years outdoor test

Extensive laboratory and field testing by leading 
institutes around the world (including in New 
Zealand, USA, UK, Sweden, Malaysia, Indonesia, 
Russia, the Netherlands, Germany and Japan) has 
shown the performance of acetylated wood to be 
extremely reliable. 

Accoya® wood has been thoroughly tested for performance 
characteristics such as dimensional stability, durability, UV 
resistance, paint retention and in-ground conditions to ensure 
optimal performance. Indeed, it is so reliable that for many years it 
has been and continues to be used by scientists as the benchmark 
against which other treatments and modification techniques are 
measured.

Comparison of the technical specifications of different wood species and Accoya® using various source species.
Accoya® wood based on a typical pine source material.

† Based upon classification by EN350. Durability Class 1 corresponds to 
a 60-year service life in applications such as windows, doors, balconies 
and cladding in the British Standard recommendation BS8417.

†† Janka Hardness and Bending Strength are based 
on wood conditioned at 65% RH and 20ºC. Values 
are heavily influenced by local growth conditions.

Accoya® wood 1 3950 80 0.4 0.7
Radiata Pine 5 3850 80 1.2 2.2
Scots Pine 3/4 2900 80 1.0 2.4
Beech (not steamed) 5 7100 115 1.2 2.5
Western Red Cedar 2 1450 55 0.5 1.2
Meranti (DRM)  2/3 4300 90 0.9 1.8
Sapele Mahogany 3 6700 105 0.9 1.2
Ponderosa Pine 3/4 3000 80 1.1 2.1

Durability/
Class †
(1 = highest)

Wood species Janka 
Hardness ††
N/mm2

Bending 
Strength ††
N/mm2

Radial 
Shrinkage 
between  
60-90% RH

Tangential 
Shrinkage 
between  
60-90% RH

TRIED AND TESTED
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CLASS 1 DURABILITY 

Accoya® wood’s durability is Class 1, matching and even 
exceeding the performance of nature’s most durable woods. 
Scion, formerly known as the New Zealand Forest Research 
Institute, has published a new report which concludes that 
Accoya® wood is more durable than four of the most naturally 
durable species. After six years of exposure in accelerated 
decay chambers and exterior ground contact tests, Accoya® 
wood was in much better condition than the cypress, cedar, 
kwila and teak when tested to the same rigorous standards. 
Radiata pine with copper chrome arsenate (CCA) treatment to 
the H3.2 and H4 New Zealand industry specifications for ground 
contact was also notably outperformed by Accoya® wood.

EN350-2. Classification Tests: EN113, EN252, ENV807
* Range caused by variability of species. 
** Range caused by difference between Heartwood and Sapwood.

N.B. This graph shows the dimensional stability (volume metric) from fully 
soaked to oven dry (the most extreme laboratory test). Where a material is 
unaffected by moisture changes the dimensional stability would be 100%. 
This table does not show changes due to temperature conditions (wood is 
very stable). The main table on the previous page shows the shrinkage in 
more normal weather conditions (with simulated humidity varying between 
60 and 90%).

Accoya®
wood

ACCOYA® DURABILITY TESTS

Unmodified 
wood
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Accoya® wood has been tested over prolonged periods in all types 
of weathering conditions – above ground, below ground and even 
in water – and has been proven to withstand even the toughest 
of external environments. Not only is its durability proven, but 
it has also been shown to retain its appearance, requiring much 
less frequent maintenance than other wood species. This gives 
added reassurance to the manufacturers, architects, specifiers, 
builders and property owners who have chosen Accoya® wood for 
a diverse range of projects. Accoya® wood is also being tested for 
additional uses by leading independent institutes worldwide.

WINDOW FRAMES, DOORS & SHUTTERS
Accoya® wood is the material of choice for these products as it has low thermal 
conductivity and is more durable and more dimensionally stable than the best tropical 
hardwoods. It may be opaque coated or, for those who enjoy the natural look of wood, 
transparent coated. Accoya® wood’s low maintenance requirements add to its cost 
effectiveness and environmental credentials.

CLADDING, SIDING & FAÇADES
Accoya® wood is suitable for cladding, siding and façades where aesthetics, less 
frequent maintenance, dimensional stability and durability are key factors. Accoya® 
gives a wide range of coatings choices for unprecedented choice without compromising 
performance.

FLOORING
Accoya® allows solid wood flooring in environments previously unthinkable such  
as wet areas and over-radiant heating without risk of excessive distortion.

DECKING & MARINAS 
In specifying decking, jetties and pontoons, beauty, strength and all-weather 
performance are important. A material that will not cup, bow, warp, split, swell or be 
affected by fungi, water uptake or rot is desirable. It is also crucial that the wood is 
non-toxic and therefore totally safe for people and animals. Accoya® meets these 
requirements, even in salt water splash zones.

OUTDOOR FURNITURE & EQUIPMENT
Accoya® wood is perfectly suited to tables, chairs, play frames, planters and landscaping 
timbers as it is non-toxic and able to withstand the rigors of different weather 
conditions.

BRIDGES & CIVIL WORKS
With its high strength to weight ratio and overall superior performance, Accoya® allows 
wood to be used in demanding applications such as heavy traffic road bridges. Certain 
environments are particularly punishing and few are harsher than canal banks where 
wood is used to hold back the earth, exposing it to water, microbe rich soil and - most 
obviously at the waterline - air. Accoya® wood offers unparalleled performance in this 
application, replacing tropical hardwood.

IMAGINATION UNLIMITED
Accoya® wood is already being used for many new and exciting applications. It opens up 
all kinds of creative possibilities and is inspiring architects and designers to look at new 
and different ways of using wood instead of manmade products, safe in the knowledge 
that their creations will be sustainable and long lasting. Wherever you can imagine 
wood, imagine Accoya® wood.

THIS IS THE FUTURE OF WOOD...
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By significantly enhancing the durability and 
dimensional stability of fast-growing and 
abundantly available certified wood species, 
Accoya® wood provides compelling environmental 
advantages over slow-growing hardwoods (which 
are often unsustainably sourced), woods treated 
with toxic chemicals, and non-renewable carbon-
intensive materials such as plastics, steel and concrete. 

-  The Accoya® wood patented modification process adds nothing to the wood that does not 
already naturally occur in it

-  Class 1 durability - facilitating a longer lifespan, improved carbon sequestration potential 
and lower lifetime material consumption versus other materials

-  Outstanding dimensional stability and improved hardness, resulting in lower maintenance 
frequency and therefore less coating over the lifetime of the product

-  Superior thermal insulation, providing energy conservation advantages when used for 
applications such as windows and doors

-  All Accoya® wood is produced from well managed sustainable sources including FSC, PEFC 
and other regionally certified woods

-  Low carbon footprint: Accoya® wood is an environmentally compatible substitute for carbon 
intensive materials

-  Environmentally compatible: 100% recyclable and reusable, naturally renewable

-  Rapidly renewable materials: use of abundantly available and fast-growing source species

ACCOYA® WOOD... ENABLING NATURE

...THIS IS ACCOYA®
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upon request). Accsys Technologies accepts no liability 
for any defect, damage or loss that may occur where 
such written instructions and guidelines are not 
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