Τροποποιημένη ξυλεία από την εταιρεία Accsys Technologies

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ,
ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΟ
& ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟ

nέο προϊόν
ξύλου χωρίς
συμβιβασμούς!
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 ποίκιλες 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
Για νεότερες πληροφορίες & projects, δείτε: accoya.com
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Ιδανικό για παράθυρα, πόρτες,
ξυλεπενδύσεις και πολλά άλλα…
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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ένα οικολογικό προϊόν
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:
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-	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.

Σημαντικά πλεονεκτήματα
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

ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΛΑΣΗΣ 1
- Τ ο 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

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- Ε γγύηση 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

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

ΤΕΛΕΙΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
- Ε υκολία 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)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ
- Η
 διαδικασία παραγωγής του δεν αλλοιώνει τη φυσική
ομορφιά του ξύλου

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

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

ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
- Α
 πό πρώτες ύλες δασών αειφορικής διαχείρισης, ή
άλλη ξυλεία πιστοποιημένης διαχείρισης από τους
διεθνείς οργανισμούς FSC και PEFC
- 1
 00% ανανεώσιμο υλικό

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

100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ
- Κ
 ατάλληλο 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

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ
- Σταθερής

και ομοιόμορφης ποιότητας, με
τροποποιημένη μάζα από την επιφάνεια έως το
εσωτερικό
- Κ
 αμιά 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 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
- Παράγεται

από άφθονες πρώτες ύλες από
ελεγμένες δασικές φυτείες π.χ. ακτινωτής
πεύκης, οι οποίες είναι συνεχώς διαθέσιμες &
σταθερής ποιότητας
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Ενδυναμώνοντας το ξύλο με υψηλή τεχνολογία

Ξύλο

Ξύλο

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

Ξύλο

Οξικός
ανυδρίτης

Ακετυλιωμένη
ξυλεία

Οξικό οξύ

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 ως προϊόν
αειφορίας

Recycling
Ανακύκλωση

Οξικός ανυδρίτης

Φρέσκος οξικός
ανυδρίτης
οξικός ανυδρίτης Αποθήκευση

Προϊόν επιστήμης φυσικών υλικών
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.
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3Το 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.

Φινίρισμα που διαρκεί
πολλά χρόνια
Σκωτία
Ιούλιος
2006

Σκωτία
Δεκέμβριος
2010

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.

Εξαιρετική απόδοση του φινιρίσματος - δοκιμές του
ερευνητικού ινστιτούτου TRADA της Μ. Βρετανίας
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.

Πεύκη: δοκιμή
φινιρίσματος 42
μηνών

Accoya®: δοκιμή
φινιρίσματος 42
μηνών

Ξυλεία Accoya® σε συνδέσεις παραθύρων τύπου L δεν
παρουσίασε καμιά φθορά ή σήψη, μετά από δοκιμές 13 ετών,
και ξεπέρασε κατά πολύ τη μη ακετυλιωμένη ξυλεία
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.

Συνδέσεις
L, ξυλείας
εμποτισμένης
ASA

Accoya®:
συνδέσεις L,
ακετυλιωμένης
ξυλείας

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.
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Ελεγμένη και πιστοποιημένη ξυλεία
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.

Κλάση ανθε
κτικότητας
ξύλου
(1 = υψηλό
τερη)
Ξυλεία Accoya®1		1
Ακτινωτή πεύκη		5
Δασική πεύκη		3/4
Οξιά (μη φουρνιστή)		5
Αμερικάνικος κόκκινος κέδρος		 2
Ξυλεία Meranti 		2/3
Ξυλεία Sapele		3
Αμερικάνικη πεύκη		3/4

Είδος ξύλου

Σκληρότητα Αντοχή
Janka
σε κάμψη
(N/mm2)
(N/mm2)
3950
3850
2900
7100
1450
4300
6700
3000

80
80
80
115
55
90
105
80

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

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

0.4
1.2
1.0
1.2
0.5
0.9
0.9
1.1

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.

Ξυλεία με φυσική ομορφιά
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.
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†† 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.

Διαστασιακή σταθερότητα
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.

0.7
2.2
2.4
2.5
1.2
1.8
1.2
2.1

Διαστασιακή σταθερότητα
Διαστασιακή σταθερότητα

Συγκρίσεις ανθεκτικότητας

Εφαπτομενική
ρίκνωση

Είδος ξύλου

Είδος ξύλου

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

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

Πιθανές κλάσεις
ανθεκτικότητας

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

Ακτινική
ρίκνωση

Ογκομετρική
ρίκνωση

Διαστασιακή
σταθερότητα

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%.

Κλάση ανθεκτικότητας 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®!

Δοκιμές ανθεκτικότητας του Accoya
Ξυλεία
Accoya®

Μη τροποποιημένη
ξυλεία
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Η ξυλεία Accoya® είναι το «μέλλον» του ξύλου!
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.

Ξύλινα παράθυρα, πόρτες, σκίαστρα

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.

Ξυλεπενδύσεις σε κτίρια και κατοικίες

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.
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Εξωτερικά δάπεδα τύπου deck & μαρίνες

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!

Έπιπλα κήπου & εξοπλισμός

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.

Γέφυρες και δομικές κατασκευές

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!

Απεριόριστη φαντασία

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®!

… αυτή είναι η ξυλεία Accoya®!
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.

Ξυλεία Accoya® … ενδυναμώνοντας τη φύση!
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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.

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

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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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
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