
Η ξυλεία Accoya® έχει δοκιμαστεί για μεγάλες χρονικές 
περιόδους και σε όλες τις ακραίες μορφές δοκιμών 
γήρανσης (πάνω από το έδαφος – κάτω από το έδαφος 
– σε επαφή με νερό) και έχει αποδειχτεί ότι αντέχει 
εξαιρετικά, και ότι δεν υποβαθμίζεται ακόμα και στις 
πιο δύσκολες καιρικές - εξωτερικές συνθήκες

Εφαπτομενική ρίκνωση* (%)Αποτελέσματα από δοκιμές του ερευνητικού 
κέντρου TRADA Ακραίες συνθήκες Μειωμένη διόγκωση

Απόλυτα ξηρή κατάσταση

Απόλυτα ξηρή κατάσταση

Ακετυλιωμένη ξυλεία *

Μη ακετυλιωμένη ξυλεία

Κορεσμένο σε νερό 

Κορεσμένο σε νερό 

Πεύκο

Ξυλεία Accoya®

Σιβηρική λάρικα

Ξυλεία Αμερικάνικου 
κόκκινου κέδρου

Ευρωπαϊκή λάρικα

Θερμικά 
τροποποιημένη ξυλεία 
Thermowood

Η ξυλεία Accoya® ήταν το μόνο υλικό - προϊόν που κατά τις δοκιμές 
στο ερευνητικό κέντρο TRADA δεν παρουσίασε σκαφοειδείς 
παραμορφώσεις σε πειράματα για εξωτερικές ξυλεπενδύσεις 
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Ξυλεία Accoya®
Teak

Iroko Sapele Δασική πεύκη

Η ξυλεία Accoya® παρουσιάζει μια εξαιρετική διαστασιακή σταθερότητα, μια απίστευτα χαμηλή 
διόγκωση και ρίκνωση, ενώ υπερέχει ακόμα και των εξαίρετων τροπικών ειδών Teak, Sapele και 
Iroko.

Υψηλή διαστασιακή 
σταθερότητα του ξύλου

Η ξυλεία Accoya® έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

  πολύ μειωμένη διόγκωση σε νερό και υψηλή αντοχή σε «υγρές συνθήκες»
  προσδίνει στο τελικό προϊόν κουφώματος (πόρτες, παράθυρα) υψηλές αντοχές 

  σε όλες τις κλιματικές συνθήκες
  δεν απαιτείται συχνή συντήρηση

* Η ξυλεία Accoya® παράγεται μέσω της ακετυλίωσης, μιας τεχνικής τροποποίησης

* Ολική εφαπτομενική ρίκνωση, από χλωρή/υγρή κατάσταση σε απόλυτα
     ξηρή κατάσταση (το πιο εξαντλητικό τεστ σε εργαστηριακή κλίμακα)

** Ερευνητικό Κέντρο TRADA της Μ. Βρετανίας, www.trada.co.uk 
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