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εισαγώγή Περιεχομενα
Η ξυλεία Accoya® είναι το αποτέλεσμα συνεχούς 
έρευνας που έγινε τα τελευταία 80 χρόνια από 
πλήθος ερευνητών. Η παραγωγή του συνδυάζει την 
αποτελεσματικότητα της τεχνικής της ακετυλίωσης 
με μια κατοχυρωμένη, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
τεχνολογία, κατά την οποία το ξύλο αποκτά 
εξαιρετικές ιδιότητες και τροποποιείται ώστε να 
αντέχει στις πιο δύσκολες και απαιτητικές κλιματικές 
συνθήκες, π.χ. εξωτερικά παράθυρα και πόρτες, 
δάπεδα εξωτερικού χώρου και ξυλεπενδύσεις σε 
κτίρια, γέφυρες μέχρι και σκάφη αναψυχής!

Η πρώτη ύλη για την παραγωγή του Accoya® προέρχεται από 
δάση που έχουν πιστοποιημένη αειφορική διαχείριση, ενώ 
βιομηχανικά η όλη διαδικασία παραγωγής είναι οικολογική, δηλ. 
μη τοξική. Πρόσθετα, η συμπαγής ξυλεία Accoya® ξεπερνά σε 
φυσικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα ακόμη και τα καλύτερα 
τροπικά είδη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις πιο 
απαιτητικές δομικές κατασκευές· με έκπληξη, και σε χρήσεις 
που έως χθες χρησιμοποιούσαμε αποκλειστικά και μόνον μη 
ανανεώσιμα υλικά (π.χ. αλουμίνιο, χάλυβα, τσιμέντο).

Το Accoya® είναι ένα μοναδικό προϊόν που έχει πιστοποιήσει 
την υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητά του, αφού δοκιμάστηκε 
επιτυχώς, από διάφορα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη, τις 
ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Πολλές από τις πειραματικές δοκιμές 
έγιναν σε «πραγματικές συνθήκες». Η παρούσα τεχνική έκθεση 
δοκιμών παρουσιάζει ορισμένα από αυτά τα αποτελέσματα. Οι 
πλήρεις εκθέσεις δοκιμών για το Accoya® είναι διαθέσιμες μετά 
από αίτηση. Πρόσθετα, οι ειδικές αυτές εκθέσεις μπορούν να 
κατεβούν ως αρχεία, από την ιστοσελίδα www.accoya.com  

02  Εκτιμήσεις κύκλου ζωής – Camco Βρετανίας & Πολυτεχνείο 
Delft Ολλανδίας

ή ξυλεία Accoya® υπερέχει από τσιμέντο, χάλυβα και αλουμίνιο

03  Ενεργειακό αποτύπωμα – Camco Βρετανίας & Πολυτεχνείο 
Delft Ολλανδίας

Το ενεργειακό αποτύπωμα («αποτύπωμα άνθρακα») για την ξυλεία 
Accoya® είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο του χάλυβα, του 
αλουμινίου, των πλαστικών PVC και της τροπικής ξυλείας 

04 Κόστος ολικού κύκλου ζωής
ή ξυλεία Accoya® έχει το χαμηλότερο συνολικό κόστος ανά κύκλο 
ζωής προϊόντος

05  Συγκριτικές μελέτες ανθεκτικότητας – Ινστιτούτο Scion Ν. 
Ζηλανδίας

ή ξυλεία Accoya® είναι πιο ανθεκτική από το είδος Teak, καθώς και 
από όλα τα τροπικά είδη ξύλου εγνωσμένης υψηλής ανθεκτικότητας

06  Δοκιμές σε συνδέσεις παραθύρων τύπου L - Ινστ. BRE Μ. 
Bρετανίας

Ξυλεία Accoya® σε συνδέσεις παραθύρων τύπου L δεν παρουσίασε 
καμιά φθορά ή σήψη μετά από πειραματικές δοκιμές 13 ετών

07  Εκτιμώμενος χρόνος ζωής: 60 χρόνια! – Ινστ. BRE Μ. 
Bρετανίας

Το ινστιτούτο ερευνών BRE της μ. Bρετανίας πιστοποιεί ότι η 
ξυλεία Accoya® για εξωτερικές κατασκευές θα έχει διάρκεια ζωής 
60 χρόνια!

08  Δοκιμές ανθεκτικότητας σε τερμίτες – Πανεπιστήμιο LSU 
Λουϊζιάνας ΗΠΑ

Πιστοποιείται μετά από εξαντλητικές δοκιμές στο Παν/μιο LSU, 
ότι η ξυλεία Accoya® έχει ανθεκτικότητα και στους επιθετικούς 
τερμίτες των νότιων Πολιτειών των ήΠα

9  Έρευνα πεδίου – Δοκιμές στο κέντρο Kagoshima Ιαπωνίας
Πιστοποιείται μετά από εξαντλητικές δοκιμές, στο ειδικό κέντρο 
Kagoshima, ότι η ξυλεία Accoya® παρουσιάζει ανθεκτικότητα και 
στους επιθετικούς τερμίτες της ιαπωνίας

10 Δοκιμές 16 ετών σε επαφή με το νερό και το έδαφος 
Ξυλεία Accoya® σε επαφή και με το νερό και με το έδαφος, μετά από 
συνεχείς δοκιμές 16 ετών, δεν παρουσίασε καμιά φθορά ή σήψη!

11  Δοκιμές σταθερότητας, ανθεκτικότητας και αντοχής – 
Φορέας TP των ΗΠΑ

σε πειράματα στις ήΠα για προϊόντα ξυλείας με συνδέσεις, 
αποδείχτηκε ότι το Accoya® έχει εξαιρετικές ιδιότητες σε 
υδροφοβία, αντίσταση έναντι μυκήτων & αντοχή σε κάμψη

12  Δοκιμές σε εξωτερικά φινιρίσματα – Ερευνητικό κέντρο 
SHR Ολλανδίας

ή ξυλεία Accoya® επέδειξε εξαιρετική συμπεριφορά σε φινιρίσματα 
εξωτερικού χώρου μετά από εξαντλητικές δοκιμές 9,5 ετών

13  Δοκιμές φινιρισμάτων διάρκειας 42 μηνών – Ινστ/το TRADA 
Μ. Bρετανίας

ή ξυλεία Accoya®, σε εφαρμογές ξυλεπενδύσεων, αποδείχτηκε 
ότι υπερέχει σε ποιότητα φινιρίσματος έναντι των ειδών πεύκης & 
σιβηρικής λάρικας (δοκιμές διάρκειας 42 μηνών)

14  Δοκιμή διαστασιακής σταθερότητας – Ινστ/το TRADA Μ. 
Bρετανίας

ή ξυλεία Accoya® σε διαστασιακή σταθερότητα ξεπέρασε κατά 
πολύ τα ανταγωνιστικά είδη του αμερικάνικου κόκκινου κέδρου, 
της λάρικας και της πεύκης

15  Δοκιμή διαστασιακής σταθερότητας – Ερευνητικό κέντρο 
SHR Ολλανδίας

ή ξυλεία Accoya® επέδειξε εξαιρετική διαστασιακή σταθερότητα 
συγκρινόμενη με όλα τα ανταγωνιστικά τροπικά είδη ξύλου 
υψηλής φυσικής διάρκειας

16  Βελτιωμένη θερμομονωτικότητα-Συμβούλιο κουφωμάτων 
BFRC Βρετανίας

ή ξυλεία Accoya® ελέγχθηκε επισταμένα από το Βρετανικό 
συμβούλιο BFRC για ξύλινα κουφώματα και απέδειξε ότι έχει πολύ 
βελτιωμένες ιδιότητες σε θερμομονωτικότητα

17  Δοκιμές σε τριβή και σκληρότητα – Ινστ/το TRADA Μ. 
Bρετανίας

ή ξυλεία Accoya® επέδειξε, μετά από δοκιμές, πολύ καλή 
συμπεριφορά σε σκληρότητα, κατεργασίες μορφοποίησης και σε 
τριβή & χάραξη

18  Δοκιμές αντοχής στη φωτιά – Ερευνητικό ινστιτούτο SwRI των ΗΠΑ
μετά από δοκιμές αντιπυρικότητας, η ξυλεία Accoya® 
κατατάσσεται στη Class C

Εισαγωγή

εκΤιμήσεισ κύκλού ζώήσ – CAmCo ΒρεΤανιασ & 
ΠολύΤεχνειο DELFT ολλανΔιασ

Οι τεχνικές δοκιμές που έγιναν από το ίδρυμα 
Camco της Βρετανίας και οι αναλύσεις κύκλου 
ζωής από το Πολυτεχνείο Delft της Ολλανδίας 
(σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14040) απέδειξαν 
ότι η ξυλεία Accoya® ξεπερνά σε ποιότητα όλα τα 
ανταγωνιστικά δομικά υλικά ενώ επιπρόσθετα 
είναι ένα 100% οικολογικό προϊόν.

Ανεξάρτητες έρευνες και δοκιμές έχουν αποδείξει ξεκάθαρα ότι η 
ξυλεία Accoya® έχει άριστη ποιότητα και υψηλή ανθεκτικότητα στις 
εξωτερικές κλιματικές συνθήκες.

σύγκεκριμενα, ή Ξύλεια ACCoyA®:

•  Ως δομικό υλικό, είναι λιγότερο ενεργοβόρο από το τσιμέντο, το 
γυαλί, τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

•  Κατά τη βιομηχανική παραγωγή του, παράγονται πολύ λιγότερες 
ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα 
ανταγωνιστικά υλικά π.χ. πλαστικά PVC, αλουμίνιο και τροπικά 
είδη· ειδικά μάλιστα για συνηθισμένες εφαρμογές όπως τα ξύλινα 
κουφώματα (πόρτες - παράθυρα).

•  Διαθέτει καλύτερη ποιότητα, με χαμηλότερο κόστος & συντήρηση 
και έχει μεγαλύτερο χρόνο ζωής τόσο από το αλουμίνιο και 
τα είδη ελάτης & πεύκης, όσο κι από τα τροπικά είδη ξύλου, 
π.χ. κόκκινο Meranti όταν χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό σε 
κατασκευές. 

μοναΔεσ ενεργειασ Πού αΠαιΤούνΤαι 
για Τή Βιομήχανική Παραγώγή ενοσ (1) 
Τονού Δομικού ύλικού
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Εκτιμήσεις κύκλου ζωής – Camco Βρετανίας & Πολυτεχνείο Delft Ολλανδίας
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Οι εκτιμήσεις του ενεργειακού αποτυπώματος 
μετριούνται σε εκπομπές των αερίων του 
θερμοκηπίου στο σύνολο της διάρκειας 
ζωής ενός προϊόντος ή υλικού, σε σύγκριση 
με τα ανταγωνιστικά υλικά. Είναι βέβαιο 
ότι, διαμέσου της τροποποίησης ξύλου, τα 
οικολογικά και τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι 
σημαντικά καθώς ο χρόνος ζωής του ξύλου 
επιμηκύνεται πολύ σημαντικά εξαιτίας της 
υψηλής ανθεκτικότητας της νέας ξυλείας.

Εκτίμηση του ενεργειακού αποτυπώματος (γνωστού και ως 
«αποτύπωμα άνθρακα»)  εκπονήθηκε για την ξυλεία Accoya® 
χρησιμοποιώντας τις τυπικές μεθόδους - όπως αναφέρθηκε 
και στην έρευνα της Camco - και διαπιστώθηκαν τα παρόμοια, 
πολύ καλά αποτελέσματα σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 
του παγκοσμίου ινστιτούτου WBCSD/WRI για τα αέρια του 
θερμοκηπίου (πηγή: Bhatia and Ranganathan 2004)

Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει εκτιμήσεις για έξι (6) αέρια 
του θερμοκηπίου, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 
Κιότο, ήτοι: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), 
διοξείδιο του αζώτου (NO2), υδροφθοράνθρακες (HFCs), 
υπερφθοράνθρακες (PFCs) και εξαφθοριούχο θείο (SF6). 

Κάθε ένα από αυτά τα ρυπογόνα αέρια έχει συμβολή στο 
παγκόσμιο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και όλα μαζί 
ουσιαστικά μετριούνται με μια ενιαία μονάδα μέτρησης: σε 
kg CO2. Αυτή είναι η πλέον αποδεκτή μέθοδος εκτίμησης 
των αερίων του θερμοκηπίου.

– To γράφημα δείχνει ότι, σε σχέση με το ετήσιο 
ενεργειακό αποτύπωμα, η ξυλεία Accoya® αποδίδει πολύ 
καλύτερα από τα μεταλλικά υλικά (χάλυβα, αλουμίνιο), τα 
πλαστικά (PVC), το τσιμέντο και τα τροπικά είδη ξυλείας 
μη αειφορικής διαχείρισης. Σε μερικές περιπτώσεις, το 
ξύλο από δάση αειφορικής διαχείρισης έχει αρνητικό 
ενεργειακό αποτύπωμα εξαιτίας της λεγόμενης «απόθεσης 
άνθρακα» σύμφωνα με τις προδιαγραφές PAS έως το έτος 
2050. Ωστόσο, αν η ξυλεία προέρχεται από δάση με μη 
αειφορική διαχείριση, οι ετήσιες εκπομπές των αερίων του 
θερμοκηπίου αυξάνονται δραματικά. 

Αυτή η έρευνα έγινε για συγκριτικούς λόγους με σκοπό να 
εκτιμηθεί το ενεργειακό αποτύπωμα της ξυλείας Accoya® 
από τη χρήση της σε μια ξύλινη πεζογέφυρα και σ’ ένα 
ξύλινο παράθυρο.

Τα προϊόντα τροποποιημένης ξυλείας από ύλη δασικών 
φυτειών (όπως η ξυλεία Accoya®) έχουν και πρόσθετα 
πλεονεκτήματα που δεν περιλαμβάνονται στις μελέτες 
εκτίμησης του ενεργειακού αποτυπώματος. Πρώτον: οι 
πρώτες ύλες από τροπικά δάση που έχουν πιστοποιημένη 
αειφορική διαχείριση είναι ελάχιστες σήμερα, και δεύτερον: 
οι εισαγωγές μη πιστοποιημένης τροπικής ξυλείας, που 
συχνά είναι και παράνομα υλοτομημένη, αποτελούν στις 
μέρες μας μια πολύ διαδεδομένη πρακτική.

εΤήσιεσ εκΠομΠεσ αεριών Τού θερμοκήΠιού 
ανα Ξύλινο Παραθύρο (σε Kg Co2)

Τροπική 
ξυλεία 

(από δάση 
αειφορικής 
διαχείρισης)
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διαχείρισης)
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Τσιμέντο ΧάλυβαςΞυλεία Accoya® 

εΤήσιεσ εκΠομΠεσ αεριών Τού 
θερμοκήΠιού ανα Ξύλινή γεφύρα (σε Kg 

Co2 ανα εΤοσ)

Ενεργειακό αποτύπωμα – Camco Βρετανίας & Πολυτεχνείο Delft Ολλανδίας

ενεργειακο αΠοΤύΠώμα – CAmCo ΒρεΤανιασ & 
ΠολύΤεχνειο DELFT ολλανΔιασ

κοσΤοσ ολικού 
κύκλού ζώήσ
Μελέτη μιας ολλανδικής βιομηχανίας κατασκευής 
κουφωμάτων, έδειξε ότι αν και αρχικά η ξυλεία 
Accoya® έχει υψηλότερο κόστος∙ συνολικά, το κόστος 
του ολικού κύκλου ζωής είναι πολύ χαμηλότερο σε 
σύγκριση με τα παράθυρα από PVC & αλουμίνιο ή τα 
παράθυρα από πεύκο ή τροπικά είδη.

ACCoyA® wooD: ή Ξύλεια ACCoyA®:

• Διασφαλίζει πολύ χαμηλά έξοδα για συντήρηση
•  Διασφαλίζει πολύ μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των 

συντηρήσεων 
•  Έχει εγγυημένα μια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (δεν απαιτείται 

αντικατάσταση για 50 χρόνια!)

κοσΤοσ ολικού κύκλού ζώήσ για κούφώμαΤα 
σε μια ΤύΠική ολλανΔική καΤοικια

Ξυλεία Accoya®

Πλαστικό PVC

Ερυθρελάτη - Πλατύφυλλα

ΑλουμίνιοMeranti
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MerantiΞυλεία Accoya® Πλαστικό PVC Αλουμίνιο Πεύκο

Κόστος συντήρησης 
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σύγκριΤικεσ μελεΤεσ ανθεκΤικοΤήΤασ – 
ινσΤιΤούΤο SCion ν. ζήλανΔιασ
Το ινστιτούτο ερευνών Scion 
της Νέας Ζηλανδίας (γνωστό ως 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών) διεξάγει 
ερευνητικές μελέτες σε θέματα της 
δασοπονίας και της τεχνολογίας 
ξύλου, όπως και για νέα οικολογικά 
υλικά και τεχνολογίες βιοενέργειας. 
Το ινστιτούτο Scion εκπόνησε 
πειραματικές, συγκριτικές δοκιμές 
ανθεκτικότητας της ξυλείας Accoya® 
σε σχέση με άλλα, πολύ ανθεκτικά 
τροπικά είδη ξύλου, καθώς και με δύο 
τύπους εμποτισμένης ξυλείας CCA.

Τα πολύ απαιτητικά τεστ έγιναν από το εν 
λόγω ινστιτούτο, τόσο σε τεχνητούς θαλάμους 
βιολογικής αντοχής όσο και σε εξωτερικές 
συνθήκες, σε επαφή με το έδαφος, στην 
πειραματική περιοχή Whakarewarewa. Οι 
εξωτερικές δοκιμές διαρκούν εδώ και 6 έτη, έχουν 
μάλιστα δείξει ότι η ξυλεία Accoya® συμπεριφέρεται 
καλύτερα από τα είδη Teak και Merbau, καθώς 
επίσης κι από κυπαρίσσι, κέδρο και ξυλεία 
εμποτισμένη με άλατα CCA (τύπου 4 και 3.2).

ζήμια αΠο μύκήΤεσ και ενΤομα,  
σύμφώνα με Τήν αμερικανική 
ΠροΔιαγραφή ASTm D1758
10 = Μηδενική σήψη, καθόλου σάπισμα
T  =  Μεταχρωματισμός ή ίχνη σήψης, σχεδόν αναγνωρίσιμη ως σήψη
9  = Ελάχιστης έκτασης σήψη (0-3% της εγκάρσιας επιφάνειας)
8  = Πολύ μικρής έκτασης σήψη (3-10% της εγκάρσιας επιφάνειας)

7  = Κανονικής έκτασης σήψη (10-30% της εγκάρσιας επιφάνειας)
6  = Σημαντικής έκτασης σήψη (30-50% της εγκάρσιας επιφάνειας)
4  =  Πολύ εκτεταμένη, σοβαρής έκτασης σήψη (>50% της εγκάρσιας 

επιφάνειας)
0  = Πλήρης αποτυχία

ρύθμοι σήψήσ & Βαθμοσ αναΠΤύΞήσ μύκήλιών Βαθμοσ σήψήσ Τών Δοκιμιών

Ξυλεία Accoya®

Εμποτισμένη ξυλεία CCA (τύπου 3.2)

Ξυλεία Merbau

Ξυλεία πεύκης Εμποτισμένη ξυλεία CCA (τύπου 4) 
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Χρονική διάρκεια (σε έτη) Χρονική διάρκεια (σε έτη)

Ξυλεία Accoya®

Εμποτισμένη ξυλεία CCA (τύπου 3.2) Ξυλεία κέδρου

Ξυλεία Teak

Ξυλεία PadaukΕμποτισμένη ξυλεία CCA (τύπου 4) 
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Δοκιμές 13 ετών σε συνδέσεις παραθύρων τύπου L – Ινστ. BRE Μ. Bρετανίας

Δοκιμεσ 13 εΤών σε σύνΔεσεισ 
Παραθύρών ΤύΠού L – ινσΤ. 
BRE μ. BρεΤανιασ
Το ινστιτούτο BRE είναι ένας ανεξάρτητος φορέας δοκιμών, που 
εδρεύει στο Watford της Μ. Βρετανίας. Με εξωτερική πειραματική 
δοκιμή, με βάση το ΕΝ 330, συνδέσεις μόρσου (τύπου L) 
χρησιμοποιούνται σε κουφώματα που στη συνέχεια υφίστανται 
κανονικό φινίρισμα και εκτίθενται στο περιβάλλον με ζημία 
(φθορά) στο φινίρισμα των συνδέσεων∙ αυτό γίνεται εσκεμμένα 
για αξιολόγηση. Η δοκιμή αυτή αντιπροσωπεύει το χειρότερο 
σενάριο για προϊόντα κουφωμάτων, ενώ αυτά εκτίθενται στις 
εξωτερικές κλιματικές συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Φεβρουάριο του 1998, συνδέσεις τύπου L τοποθετήθηκαν στην πειραματική 
περιοχή Garston, εκτεθειμένες στο περιβάλλον και τις έντονες κλιματικές συνθήκες. Η 
δοκιμή συνεχίστηκε για αρκετά έτη και γινόταν περιοδικές εκτιμήσεις. Το ινστιτούτο 
BRE τελικώς αναφέρει: «Σε πειραματική δοκιμή συνδέσεων τύπου L που προσομοιάζει 
με τις χειρότερες δυνατές καταστάσεις, για ξύλινα κουφώματα, επιτρέποντας την 
επαφή με την υγρασία, η ξυλεία Accoya® συμπεριφέρθηκε, μετά από 13 χρόνια, πολύ 
καλά. Η δοκιμή δείχνει ότι είδη ξύλου που έχουν τροποποιηθεί με ακετυλίωση μπορούν 
να αποκτήσουν ιδιότητες ανθεκτικότητας «κλάσης 1» (π.χ. Accoya®)∙ επομένως, η ξυλεία 
Accoya® θα μπορούσε να ξεπεράσει τις πολύ υψηλές τιμές βιολογικής αντοχής, και ως 
πρώτη ύλη να αποδώσει κουφώματα (παράθυρα) με πολύ υψηλή διάρκεια ζωής».

Μη ακετυλιωμένη 
ξυλεία, με εμφανή 
σήψη / σάπισμα

Μη ακετυλιωμένη 
ξυλεία, με σημαντική 
σήψη 

Ξυλεία Accoya® 
χωρίς καμιά σήψη

Ακετυλιωμένη ξυλεία 
χωρίς καμιά σήψη

Μη ακετυλιωμένη 
ξυλεία, με πολύ 

εκτεταμένη σήψη

Συγκριτικές μελέτες ανθεκτικότητας – Ινστιτούτο Scion Ν. Ζηλανδίας
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Μετά από δοκιμές και επιβεβαίωση ανεξάρτητων μελετών, το ινστιτούτο BRE της Μ. Βρετανίας 
κατέληξε στο πόρισμα ότι η ξυλεία Accoya® αναμένεται να έχει διάρκεια ζωής 60 χρόνια σε εξωτερικές 
κατασκευές, π.χ. παράθυρα, πόρτες, ξυλεπενδύσεις και μπαλκόνια. Το ίδιο ινστιτούτο διαπίστωσε ότι η 
ξυλεία Accoya® παρουσιάζει χαρακτηριστικά εξαιρετικής ανθεκτικότητας στο χρόνο και σταθερότητας 
στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.
 
«Εκτιμάται με βάση τις δοκιμές που έγιναν σε κουφώματα, επενδύσεις κτιρίων και μπαλκόνια, από πρώτη ύλη ξυλείας Accoya® ότι, είναι 
βελτιωμένες πολύ σημαντικά οι ιδιότητες και το φινίρισμα των εν λόγω προϊόντων. Τα προϊόντα φαίνεται ότι μετά από κατάλληλα υλικά 
φινιρίσματος, από τις εταιρείες Sikkens και Teknos, έχουν εξαιρετικές υδροφοβικές ιδιότητες, απωθούν την υγρασία και έχουν σημαντική 
σταθερότητα στις διαστάσεις τους∙ πρόσθετα, αυτές οι κατασκευές υπολογίζεται ότι σίγουρα θα έχουν συνολική διάρκεια ζωής που θα 
ξεπεράσει τα 60 χρόνια, αφού έχουν υψηλή αντοχή και διαστασιακή σταθερότητα».

εκΤιμώμενοσ χρονοσ ζώήσ: 60 χρονια! – 
ινσΤιΤούΤο BRE μ. BρεΤανιασ

Ο τερμίτης της Φορμόζης Coptotermes 
formosanus είναι ένας από τους πιο επιθετικούς 
ξυλοφάγους τερμίτες στον κόσμο. Το 
Πανεπιστήμιο LSU της Λουϊζιάνας των ΗΠΑ, 
εξειδικευμένο σε ειδικές δοκιμές με τερμίτες, 
δοκίμασε για 99 ημέρες, με το λεγόμενο «τεστ 
επιλογής», ξυλεία ανεμπότιστης πεύκης και ξυλεία 
Accoya® μαζί (σε δοκίμια διαστάσεων 5x10 cm).

Η ξυλεία της πεύκης δέχτηκε επιθέσεις τερμιτών σε όλες 
τις πλευρές των δοκιμίων και ουσιαστικά τα δοκίμια είχαν 
αποδομηθεί. Αντίθετα, η  ξυλεία Accoya® παρουσίασε μόνο μια 
πολύ ελαφριά παραμόρφωση στην επιφάνεια. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε τερμίτες έδειξαν ότι η ξυλεία 
Accoya® είχε 22 φορές λιγότερη απώλεια ξυλώδους μάζας, σε 
σύγκριση με την ανεμπότιστη ξυλεία πεύκης.

Δοκιμεσ 
ανθεκΤικοΤήΤασ 
σε ΤερμιΤεσ – 
ΠανεΠισΤήμιο LSU 
λούϊζιανασ ήΠα

Παν/μιο LSU: αΠοΤελεσμαΤα Δοκιμών 
σε ΤερμιΤεσ

Αμερικάνικη πεύκη 
(μετά από έκπλυση)

Αμερικάνικη πεύκη 
(χωρίς έκπλυση)

Πεύκη Χιλής 
(μετά από έκπλυση)

Πεύκη Χιλής 
(χωρίς έκπλυση)

Πεύκη Ν. Ζηλανδίας 
(μετά από έκπλυση)

Πεύκη Ν. Ζηλανδίας 
(χωρίς έκπλυση)

Απώλεια μάζας (%)

Απώλεια μάζας (%)

Απώλεια μάζας (%)

Ξυλεία Accoya® 

Ανεμπότιστη ξυλεία Αμερικάνικης πεύκης

Δοκιμές ανθεκτικότητας σε τερμίτες – Πανεπιστήμιο LSU Λουϊζιάνας ΗΠΑ

Ξυλεία Accoya®

Ξυλεία διαφορετική από Accoya® 

Ξυλεία Accoya® 

Ξυλεία διαφορετική από Accoya® 

Εκτιμώμενος χρόνος ζωής: 60 χρόνια! – Ινστιτούτο BRE Μ. Bρετανίας
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Έρευνα πεδίου – Δοκιμές στο κέντρο Kagoshima Ιαπωνίας

ερεύνα ΠεΔιού 
– Δοκιμεσ σΤο 
κενΤρο KAgoShimA 
ιαΠώνιασ
Εξαντλητικές δοκιμές δύο ετών, σε 
τερμίτες, εκπονήθηκαν σε περιοχές 
του κέντρου Kagoshima στην Ιαπωνία. 
Συγκεκριμένα, σε δύο επιθετικά είδη, 
στους τερμίτες Coptotermes formosanus 
που διαβιούν σε ξηρές περιοχές και στους 
τερμίτες Reticulitermes speratus που 
ζουν σε υγρά εδάφη. Στις περιοχές αυτές 
απαντώνται και πολλά είδη σηπτικών 
μυκήτων που προκαλούν στο ξύλο λευκή 
ή καστανή σήψη (σάπισμα). 

Τα δοκίμια από ξυλεία πεύκης και ιαπωνικής sugi 
έδειξαν πολύ φτωχά αποτελέσματα. Η ξυλεία Accoya® 
συμπεριφέρθηκε πολύ καλά και ολοκλήρωσε τη δοκιμή 
των δύο ετών χωρίς σημαντικές δομικές ζημίες.

Ξυλεία Accoya®  
(υγρή περιοχή)

Ξυλεία Accoya®  
(ξηρή περιοχή)

Ξυλεία διαφορετική 
από Accoya® (υγρή 

περιοχή)

Ξυλεία διαφορετική 
από Accoya® (ξηρή 

περιοχή)

Δοκιμεσ 16 εΤών σε εΠαφή 
με Το νερο και Το εΔαφοσ 
Η ξυλεία Accoya® απέδειξε την πολύ υψηλή ποιότητά της, 
μετά από δοκιμές που διαρκούν ήδη 16 έτη, στην περιοχή του 
Waterschap Zuiderzeeland της Ολλανδίας, όπου και δοκιμάζεται 
εξαντλητικά σε πολύ υγρές συνθήκες!

Τον Απρίλιο του 1995, ακετυλιωμένη ξυλεία και κανονική ξυλεία χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατασκευή ενός ξύλινου καναλιού. Το ξύλινο κανάλι παραμένει για 16 έτη σε 
συνεχή επαφή με το υγρό στοιχείο∙ αποδεικνύεται έτσι ότι, η ξυλεία Accoya® μετά 
από τόσα χρόνια δεν έχει καθόλου προσβολές ή σήψη/σάπισμα, ούτε και μυκητιακή 
προσβολή – προφανώς, η ακετυλιωμένη ξυλεία ανήκει πράγματι στην κλάση 
ανθεκτικότητας 1.

Το βρετανικό πρότυπο BS 8417 απαιτεί, για υπαγωγή στην «κλάση 1», τη διαρκή 
παραμονή του ξύλου για 30 χρόνια μέσα σε νερό. Η ξυλεία Accoya® μέχρι σήμερα 
ανταποκρίνεται και δείχνει πολύ θετικά αποτελέσματα.

 Θα παρατηρήσουμε ότι οι πλευρικές δομές του καναλιού είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητες» 
και εκτίθενται σ’ ένα διαρκώς υγρό περιβάλλον, σε επαφή με το νερό και σε πληθώρα 
βιολογικών εχθρών του ξύλου, όπως π.χ. μύκητες, βακτήρια κ.α.

Ξυλεία που δεν 
είναι Accoya® 

Ξυλεία Accoya®

Ξυλεία που δεν 
είναι Accoya® 

Ξυλεία Accoya®

Δοκιμές 16 ετών σε επαφή με το νερό και το έδαφος 
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Δοκιμεσ σΤαθεροΤήΤασ, 
ανθεκΤικοΤήΤασ & ανΤοχήσ – 
φορεασ TP Τών ήΠα
Ο φορέας επιθεώρησης προϊόντων ξύλου (ΤΡ) 
των ΗΠΑ μελέτησε σειρά από αναλυτικές τεχνικές 
δοκιμές και πειραματικά στοιχεία διαφόρων 
δοκιμών για να αναλύσει τις ιδιότητες της ξυλείας 
Accoya®, ειδικά ως προς την ανθεκτικότητα, τη 
σταθερότητα των διαστάσεων, τις μηχανικές 
αντοχές και την εν γένει συμπεριφορά σε ξύλινα 
κουφώματα (σύμφωνα με τις αμερικανικές 
προδιαγραφές).

Η ξυλεία Accoya® ξεπέρασε κατά πολύ σε ανθεκτικότητα την ξυλεία 
πεύκης (Pinus radiata) σε δοκιμές επιταχυνόμενης σήψης. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η ξυλεία Accoya® παρουσίασε πάρα πολύ 
μικρή απώλεια μάζας στο μύκητα καστανής σήψης Gloeophyllum 
trabeum και στο μύκητα λευκής σήψης Trametes versicolour. 

Ο αμερικανικός φορέας ΤΡ βρήκε ότι οι τιμές του μέτρου θραύσης 
(MOR) και του έργου στο μέγιστο φορτίο (WML) για την ξυλεία Accoya® 
ήσαν ελαφρά μεγαλύτερες από εκείνες της μη τροποποιημένης, 
κανονικής ξυλείας∙ πρόσθετα, η τιμή του μέτρου ελαστικότητας 
(MOE) για την ξυλεία Accoya® ήταν ελαφρώς χαμηλότερη απ’ αυτή της 
κανονικής ξυλείας. Συνολικά, οι μηχανικές ιδιότητες του Accoya® ήταν 
σχεδόν ίδιες μ’ αυτές της κανονικής ξυλείας.

Η όλη πειραματική δοκιμή απέδειξε ότι, η ξυλεία Accoya® 
υπερκαλύπτει τις αυστηρές προδιαγραφές του φορέα ΤΡ των 
ΗΠΑ όσον αφορά τη βιολογική αντοχή στη σήψη, και συνεπώς, 
αποτελεί το ιδανικό υλικό για την κατασκευή παραθύρων και 
πορτών (κουφωμάτων).

αΠοΤελεσμαΤα Δοκιμών σήψήσ για Ξύλεια ACCoyA® και μή 
ΤροΠοΠοιήμενή (κανονική) Ξύλεια

Ξυλοφάγος μύκητας 
Trametes versicolour

Ξυλοφάγος μύκητας 
Gloeophyllum trabeum

Accoya® ξυλεία 
πεύκης

Accoya® ξυλεία 
πεύκης

Α
πώ
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ια

 μ
άζ

ας
 (%

)

Μη τροποποιημένη 
ξυλεία 

Μη τροποποιημένη 
ξυλεία

*MOR  - Μέτρο θραύσης (μέγιστο φορτίο σε στατική κάμψη)
*MOE  - Μέτρο ελαστικότητας (ελαστικότητα Youngs)
*WML  - Έργο (W) στο μέγιστο φορτίο

Πορισμα Τήσ μελεΤήσ

Μη τροποποιημένη ξυλεία

Ξυλεία Accoya® 

MOR
Μέτρο θραύσης

MOE Μέτρο 
ελαστικότητας

WML Έργο (W) στο 
μέγιστο φορτίο

Δοκιμές σταθερότητας, ανθεκτικότητας & αντοχής – Φορέας TP των ΗΠΑ

Δοκιμεσ 9,5 εΤών σε 
εΞώΤερικα φινιρισμαΤα 
– κενΤρο ShR 
ολλανΔιασ
Ανεξάρτητη έρευνα εκπονήθηκε στο κέντρο 
έρευνας SHR της Ολλανδίας με διάφορους 
τύπους φινιρίσματος για ξυλεία Accoya® και 
μη τροποποιημένη ξυλεία, με διαφανή και 
αδιαφανή βερνίκια. 

Η ξυλεία Accoya® ξεπέρασε κατά πολύ, όλα τα είδη ξύλου 
επιδεικνύοντας ανωτερότητα στο φινίρισμα (τόσο στην αντοχή 
όσο και στην πρόσφυση) και σε ξηρές αλλά και σε υγρές 
κλιματικές συνθήκες. Τα λευκά βερνίκια απέδωσαν εξαιρετικά, 
δεν απαιτήθηκε καμιά συντήρηση μετά από 9,5 χρόνια∙ αυτό 
είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την τροποποιημένη ξυλεία 
Accoya®, που εγγυάται χαμηλές δαπάνες για συντήρηση και 
κόστη ολικού χρόνου ζωής των τελικών κατασκευών σε σύγκριση 
με τα λοιπά ανταγωνιστικά υλικά. 

Δοκιμές 9,5 ετών σε εξωτερικά φινιρίσματα – Κέντρο SHR Ολλανδίας

1.23
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μη 
τροποποιημένη 
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Ξυλεία Accoya® 

μη 
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ξυλεία

Ξυλεία Accoya® 
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Δοκιμές φινιρισμάτων διάρκειας 42 μηνών – Ινστιτούτο TRADA Μ. Bρετανίας

Πεύκο Ξυλεία Accoya® 

Ξυλεπένδυση Accoya® 

Ξυλεπένδυση σιβηρικής λάρικαςΞυλεπένδυση πεύκου

Δοκιμεσ φινιρισμαΤών Διαρκειασ 42 
μήνών – ινσΤιΤούΤο TRADA μ. BρεΤανιασ
Το πρωτοπόρο κέντρο έρευνας TRADA της Μ. 
Βρετανίας διεξήγαγε έρευνα, για την εταιρεία Acc-
sys Technologies, σχετική με δοκιμές φινιρισμάτων. 

Οι δοκιμές (που συνεχίζονται) ξεκίνησαν στο Buckinghamshire 
της Αγγλίας το Φεβρουάριο του 2007 και είχαν ως στόχο τη 
σύγκριση ξυλεπενδύσεων (τύπου cladding) από Accoya® και 
είδη πεύκου & σιβηρικής λάρικας. Μετά από διάρκεια 42 μηνών, 
η ξυλεία Accoya® βρέθηκε ότι είναι καλύτερη σε αντοχή, χωρίς 
ραγάδες και ανώτερη σε αισθητική εμφάνιση από διάφορους 
τύπους άλλων επενδύσεων∙ συμπερασματικά, το Accoya® έχει 
μέχρι σήμερα επιδείξει εξαιρετική απόδοση και αντοχή σε 
κλασικές ξυλεπενδύσεις.

Οι ξυλεπενδύσεις πεύκου παρουσίασαν εκτεταμένες αξονικές 
ραγαδώσεις, εκπλύσεις ρετσινιού, εγκάρσιες ραγάδες, 
σχίσεις τοπικές του φινιρίσματος, επιφανειακές ραγάδες και 
στρεβλώσεις. Πρόσθετα, οι ξυλεπενδύσεις από σιβηρική 
λάρικα είχαν επιφανειακές ραγάδες σε εκτεταμένο βαθμό και 
πολλές ρήξεις ρητινοθυλάκων. Η ξυλεία Accoya® αντίθετα, 
διατήρησε μια ομοιόμορφα σταθερή επιφάνεια, χωρίς 
κυρτώσεις ή στρεβλώσεις, μηδενικές τοπικές αποκολλήσεις 
ινών και ουσιαστικά καθόλου αξονικές και εξωτερικές ραγάδες, 
ούτε αβαθείς ραγαδώσεις. Η εξωτερική βρωμιά εύκολα 
καθαρίστηκε από την ξυλώδη επιφάνεια του Accoya® που 
διατήρησε μια λεία επιφάνεια, χωρίς ίχνη σήψης / σαπίσματος, 
ή τυχόν αποκολλήσεων του φινιρίσματος. Το πολύ απαιτητικό 
αυτό τεστ που εκπονήθηκε, απέδειξε ουσιαστικά την πολύ 
υψηλή ποιότητα φινιρίσματος που δέχεται η ξυλεία Accoya® 
υπερέχοντας έναντι των λοιπών ανταγωνιστικών υλικών.

Δοκιμή ΔιασΤασιακήσ 
σΤαθεροΤήΤασ – 
ινσΤιΤούΤο TRADA μ. 
BρεΤανιασ
Το πρωτοπόρο, στην τεχνολογία ξύλου, 
ινστιτούτο TRADA της Μ. Bρετανίας 
εκπόνησε έρευνα για τη διαστασιακή 
σταθερότητα της ξυλείας Accoya® σε 
σύγκριση με άλλα υλικά, σε εξωτερικές 
ξυλεπενδύσεις που εκτέθηκαν σε πολύ 
υγρές και ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το ινστιτούτο TRADA κατέληξε στη μελέτη αυτή ότι, η 
ξυλεία Accoya® έχει εξαιρετικά μεγάλη σταθερότητα 
διαστάσεων και δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σανίδες 
ξυλεπενδύσεων, οι οποίες μπορούν, αντί προφίλ πλάτους 
150 mm, να έχουν πλάτη έως 200 mm (για χρήση σε 
εξωτερικές συνθήκες).

Αυτό το πόρισμα οδήγησε στην αύξηση του 
πλάτους στις προδιαγραφές, αποδεικνύοντας ότι 
το Accoya® έχει σημαντική αντοχή, σταθερότητα & 
καταλληλότητα για ξυλεπενδύσεις και υπερέχει έναντι 
των γνωστών ειδών ξύλου π.χ. κόκκινου αμερικάνικου 
κέδρου, λάρικας και πεύκου.

Ξυλεία Accoya®

Αμερικάνικος κόκκινος κέδρος

Σιβηρική λάρικα

Πεύκο

Ξυλεία Thermowood®

Ευρωπαϊκή λάρικα
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Χρόνος (σε ώρες)

γραφήμα ΔιασΤασιακήσ σΤαθεροΤήΤασ 
(Πήγή: TRADA)

Δοκιμή διαστασιακής σταθερότητας – Ινστιτούτο TRADA Μ. Bρετανίας

Βαθμοσ κύρΤώσήσ σε ΞύλεΠενΔύσεισ

Σιβηρική λάρικα

Αμερικάνικος κόκκινος 
κέδρος

Ξυλεία Accoya® 
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Δοκιμή ΔιασΤασιακήσ 
σΤαθεροΤήΤασ – ερεύνήΤικο 
κενΤρο ShR ολλανΔιασ
Το έγκριτο ερευνητικό κέντρο SHR της Ολλανδίας, εκπόνησε 
μια σειρά αναλυτικών μελετών διαστασιακής σταθερότητας 
για την ξυλεία Accoya®.

Η ξυλεία Accoya® ξεπέρασε όλα τα ανταγωνιστικά είδη, όπως Ipe, Teak, Selangan, 
κυπαρίσσι Ιαπωνίας, αμερικάνικο κόκκινο κέδρο, κόκκινο Meranti, ακτινωτή πεύκη 
και κέδρο Ιαπωνίας. Η δοκιμή αυτή απέδειξε ότι η ξυλεία Accoya® είναι η πλέον 
κατάλληλη πρώτη ύλη για εξωτερικές εφαρμογές, π.χ. παράθυρα και πόρτες, 
επενδύσεις κτιρίων, εξωτερικά δάπεδα και δομικές ξυλοκατασκευές.

Στοιχεία για τα είδη ξύλου Teak, Iroko, Sapele και δασική πεύκη, έχουν εξαχθεί 
από την πηγή: ”Physical and related properties of 145 timbers”, συγγραφείς: Jan F. 
Rijsdijk & Peter B. Laming, εκδόσεις Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-2875-2

ογκομεΤρική ρικνώσή (%)

Ξυλεία  
Accoya®

εφαΠΤομενική ρικνώσή* (%)

*   Ολική ρίκνωση του ξύλου στην εφαπτομενική κατεύθυνση, δηλ. από την απολύτως χλωρή 
κατάσταση μέχρι την απολύτως ξηρή κατάσταση (0% ποσοστό υγρασίας) – η πιο ακραία 
εργαστηριακή δοκιμή.

Δασική πεύκηΞυλεία Accoya® Teak Iroko Sapele

Teak Κυπαρίσσι 
Ιαπωνίας

Αμερικάνικος 
κόκκινος 
κέδρος

Ακτινωτή 
πεύκη

 Κέδρος     
Ιαπωνίας 

Δοκιμή διαστασιακής σταθερότητας – Ερευνητικό κέντρο SHR Ολλανδίας

ΒελΤιώμενή θερμομονώΤικοΤήΤα - 
σύμΒούλιο κούφώμαΤών BFRC μ. ΒρεΤανιασ
Το Buildcheck, το συμβούλιο κουφωμάτων 
BFRC της Μ. Βρετανίας, έχει εγκρίνει την 
ξυλεία Accoya® για χρήση σε παράθυρα 
εξαιτίας του ότι βελτιώνεται σημαντικά η 
θερμομονωτικότητα, σε σύγκριση με τη 
χρήση ειδών κωνοφόρων ή πλατύφυλλων 
στα πλαίσια των κουφωμάτων. Έτσι, 
βελτιώνεται και η κλάση παραθύρων όσον 
αφορά τη διατήρηση ενέργειας από την 
κλάση C στην κλάση B. Δοκιμές με βάση 
τα ολλανδικά και τα γερμανικά πρότυπα, 
από το ινστιτούτο IFT του Rosenheim, 
εκτίμησε μια τιμή  y  = 0.120 W/(m/k) για 
το συντελεστή θερμομονωτικότητας. Τιμή  y  = 0.113 W/(m/k) μετρήθηκε για τον ίδιο 
συντελεστή με βάση τα βρετανικά και τα 
σκανδιναβικά πρότυπα για τα κουφώματα.

σύνεΠώσ, ή Ξύλεια ACCoyA®:

•  Είναι 17% πιο θερμομονωτική σε σχέση με τα 
συνηθισμένα κωνοφόρα ξύλα.

•  Είναι 40% πιο θερμομονωτική σε σχέση με τα 
συνηθισμένα πλατύφυλλα ξύλα.

•  Παράθυρα από ξυλεία Accoya® είναι ενεργειακής 
κλάσης Α σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης του  
συμβουλίου BFRC 

σύγκρισή με Διαφορα ειΔή Ξύλού

Ξυλεία Accoya® Ξυλεία κωνοφόρων Ξυλεία πλατύφυλλων
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Βελτιωμένη θερμομονωτικότητα - Συμβούλιο κουφωμάτων BFRC Μ. Βρετανίας
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Δοκιμεσ σε ΤριΒή 
και σκλήροΤήΤα – 
ινσΤιΤούΤο TRADA μ. 
BρεΤανιασ
Δοκιμές ανεξάρτητες που έγιναν από το ινστιτούτο 
TRADA της Μ. Bρετανίας έδειξαν ότι η ξυλεία 
Accoya® μπορεί να ανταποκριθεί πολύ θετικά σε 
συνθήκες καταπόνησης, σκληρότητας και τριβής.
Η τεχνική αναφορά του ινστιτούτου TRADA έδειξε ότι η 
ξυλεία Accoya® γίνεται πιο σκληρή, έχει μεγαλύτερη αντοχή 
σε χάραξη από τα είδη λάρικας και αμερικάνικου κόκκινου 
κέδρου. Αυτό το πόρισμα είναι χρήσιμο, διότι η εν λόγω 
ξυλεία χρησιμοποιείται και σε εξωτερικά δάπεδα και σε 
ξυλεπενδύσεις.
Ειδικές δοκιμές, που έγιναν στο ινστιτούτο TRADA, για αντοχή 
σε τριβή και χάραξη, έδειξαν ότι η ξυλεία Accoya® έχει καλή 
συμπεριφορά· πιθανώς καλύτερη από τα είδη της ευρωπαϊκής 
και σιβηρικής λάρικας, και πολύ καλύτερη από αυτή του 
αμερικάνικου κόκκινου κέδρου.

μεσή σκλήροΤήΤα (Πήγή: TRADA)
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Ξυλεία Accoya® Σιβηρική 
λάρικα

Ευρωπαϊκή 
λάρικα

Αμερικάνικος 
κόκκινος 
κέδρος

Αριθ. περιστροφών ανά min

Δοκιμή TABER σε ΤριΒή

Ξυλεία Accoya® Ευρωπαϊκή λάρικα

Αμερικάνικος κόκκινος κέδρος Σιβηρική λάρικα

Σιβηρική λάρικα

Αμερικάνικος κόκκινος 
κέδρος

Ξυλεία Accoya®

Δοκιμές σε τριβή και σκληρότητα – Ινστιτούτο TRADA Μ. Bρετανίας

B D

A C

Δοκιμές αντοχής στη φωτιά – Ερευνητικό ινστιτούτο SwRI των ΗΠΑ

Δοκιμεσ ανΤοχήσ σΤή φώΤια – 
ερεύνήΤικο ινσΤιΤούΤο SwRi Τών ήΠα
Το Μάρτιο του 2009, το ερευνητικό ινστιτούτο 
SwRI των ΗΠΑ διεξήγαγε αναλυτική μελέτη για τις 
αντιπυρικές ιδιότητες της ξυλείας Accoya® με βάση 
τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας για δομικά 
υλικά (ANSI, UL 723 & UBC 8-1). 

Το τελικό πόρισμα ήταν ότι, όσον αφορά τη διάδοση της φωτιάς, το 
Accoya® ανήκει στην κλάση C, όπως τα περισσότερα είδη ξυλείας.

Είδος ξύλου Κατάταξη σε κλάση αντιπυρικότητας    

Αμερικάνικη πεύκη 93                             
Ξυλεία Accoya® 95                             
Δρυς 100                            
Αμερικάνικη ερυθρελάτη 100                           
Σφενδάμι 104                            
Σημύδα    105                           
Λεύκη Αμερικής  115  

Κατάταξη με βάση τη  Κατάταξη σε κλάση
διάδοση της φωτιάς αντιπυρικότητας 

Κλάση Ι (ή Α) 0 - 25

Κλάση ΙI (ή B) 26 - 75

Κλάση ΙII (ή C) 76 - 200

*  Πηγή: USDA - United States Dept. of Agriculture Wood 
Handbook (2010)

*  Πηγή: USDA - United States Dept. of Agriculture Wood 
Handbook (2010)

Είδος ξύλου Κατάταξη με βάση την ανάπτυξη φλόγας   

Κίτρινος κέδρος 90
Δρυς  100
Λευκή πεύκη Αμερικής 122
Ξυλεία Accoya® 155
Αμερικάνικη πεύκη 210
Αμερικάνικος κόκκινος  213
κέδρος 
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www.accoya.com

Για περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό το τεχνικό report και για την ξυλεία 
Accoya®, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.accoya.comαπ’ 
όπου μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία των τεχνικών αναφορών, που έχουν 
εκπονηθεί από ανεξάρτητα κέντρα έρευνας ανά τον κόσμο.

Accsys Technologies 
Postbus 2147
6802 CC ARNHEM
The Netherlands

τηλ. +31 026 320 1400

Accsys Technologies
5000 Quorum Drive #620
Dallas, Texas 75254 
USA

τηλ. + 1 972 233 6565

Accsys Technologies
Royal Albert House
Sheet Street
Windsor
SL4 1BE
United Kingdom

τηλ. +44 (0) 1753 757500    

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.

Με βάση την υπάρχουσα τεχνογνωσία της Accsys 
Technologies, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
φυλλάδιο είναι πραγματικές και παρέχονται στους πιθανούς 
χρήστες στη βάση του ότι θα αξιοποιηθούν με ορθό τρόπο, 
και χωρίς ο όμιλος Accsys Technologies να φέρει καμιά 
ευθύνη για τυχόν ζημιές ή κακές πρακτικές.

Accsys Technologies
Royal Albert House
Sheet Street
Windsor SL4 1BE
United Kingdom
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