καινοτομική ξυλεία

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΣΤΑΘΕΡΟ
& ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ!

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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ΚΥΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ
- Μείωση της ρίκνωσης και διόγκωσης κατά
75% ή περισσότερο
- Πόρτες και παράθυρα ανοίγουν εύκολα
όλον τον χρόνο
- Μειωμένες δαπάνες συντήρησης

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.

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- 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).

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.

ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
- Αποδεδειγμένη σταθερότητα, που σημαίνει ότι
οι επικαλύψεις διαρκούν έως και δύο φορές
περισσότερο
- Ευκολότερο στο φινίρισμα, απαιτείται λιγότερη
προετοιμασία και γυαλοχάρτισμα.

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.
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ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ

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 νερόκαι έχει αποδειχθεί ότι αντέχει ακόμα και στα πιο
ακραία περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου.

Πλεονεκτήματα του Accoya®:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤ.
ΕΡΕΥΝΩΝ TRADA
Το ξύλο Accoya® ήταν το μοναδικό
ξύλο που δεν παραμορφώθηκε σε
ελέγχους που έγιναν από το Ινστ.
TRADA** σε ξυλεπενδύσεις.
Πεύκο

Ξύλο
Accoya®

ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΡΙΚΝΩΣΗ
[%]

8

6

4

Σιβηρική
Λάρικα

2

Κόκκινος
κέδρος

0

Λάρικα
Ευρώπης
Thermowood

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.

• 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.

* 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.
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΣΣΑΛΩΣΕΙΣ
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
[%]

100
80
60
40
20
0
Ακετυλιωμένη
Λεύκη*

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.

Μη τροποποιημένο
Ξύλο

Μετά από παραμονή 10 ετών μέσα σε γλυκό νερό.

Ξύλο
Accoya®

Rosewood

Κόκκινος
κέδρος

Radiata
Pine

Λευκή
Δρυς

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.

* 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.
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ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ TRADA)

Ημιδιαφανής ακρυλική
επικάλυψη WB

Αδιαφανής ακρυλική
επικάλυψη WB

Εξωτερική έκθεση 42 μηνών

Ακετυλιωμένο ξύλο*

Ακετυλιωμένο ξύλο*

Ξύλο

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.

Μη τροποποιημένο ξύλο

Μη τροποποιημένο ξύλο

Πεύκο Accoya®

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

*Τ
 ο 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.
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GREEN
ΕΠΙΛΟΓΗ

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

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΑΝΘΡΑΚΑ

[m³ / ha / έτος]

[kg CO2 eq / πλαίσιο παραθύρου]

32

300

24

200

16

100

8

0

0

-100
Πεύκο
Radiata

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.

Teak¹

Ελάτη

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

Scots
pine

Δυτικός
Κόκκινος
κέδρος

¹ Δασικής
φυτείας.

Red
Meranti²

Accoya®

PVC

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

Aluminium Red
Meranti³
² Αειφορικής
διαχείρισης.
³ Παράνομης
υλοτομίας.

© 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.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΝΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ!

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.

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.

Ξύλο Accoya®

Φυσικό ξύλο
Ανακύκλωση
Οξικός
ανυδρίτης

Οξικός
ανυδρίτης
Αποθήκευση οξικού ανυδρίτη
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ACCOYA®
ΞΎΛΙΝΑ ΔΆΠΕΔΑ

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ

ΠΑΡΆΘΥΡΑ

ΠΌΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

ΠΑΙΔΌΤΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΡΏΜΑΤΑ
ΣΚΑΦΩΝ

ΠΑΝΤΖΟΎΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΡΆΞΕΙΣ

ΈΠΙΠΛΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ
ΧΏΡΟΥ

ΠΑΓΚΆΚΙΑ

ΜΑΡΊΝΕΣ &
ΑΠΟΒΆΘΡΕΣ

9

Πούγκλια, Ιταλία

Αμβούργο, Γερμανία

Alpine Villa, Italien

Αμβούργο, Γερμανία

Κοπεγχάγη, Δανία

10

Μπέργκεν Οπ Ζουμ, Ολλανδία

Σαντιάγκο, Χιλή

Καταστρώματα σκαφών

Swarovski παιδικός σταθμός, Αυστρία
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ACCOYA®

30860007

C2C

FSC

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.

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.

WWW.ACCOYA.COM

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

accoya.sales@solvay.com

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.
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