
CO JE ACCOYA ?®

PROÈ DØEVO ACCOYA ?®
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TEMTdøevo bez kompromisù

Døevo Accoya® je unikátní produkt s registrovanou ochrannou známkou. Vyrábí se acetylací, tedy chemickou
modifikací døeva bez pou�ití biocidních látek. Døevo reaguje za vysokého tlaku s nekatalytickým acetylaèním
èinidlem anhydridem kyseliny octové. Dochází k substituci volných hydroxylových radikálù OH- (vá�ou vodu
a tím zpùsobují bobtnání a sesychání døeva a dále pùsobením enzymù jeho degradaci) v bunìèných stìnách
acetylovými skupinami R-CH . Výsledkem je acetylované døevo s mimoøádnými vlastnostmi. Jako vedlejší
produkt vzniká kyselina octová, která je tak èistá, �e se vyu�ívá v potravináøském prùmyslu. Acetylové skupiny
jsou vytvoøeny z molekul uhlíku vodíku a kyslíku - základních prvkù všech organizmù. V prùbìhu acetylace se
do døeva nepøidávají �ádné jiné látky, ne� ty, které jsou ji� v nìm obsa�eny, proto je Døevo Accoya® netoxické.

3

Je všeobecnì známo, �e kvalita døevní hmoty se zhoršuje a dostupnost nìkterých døevin významnì klesá.
Vstupní surovinou pro výrobu døeva Accoya® je rychle rostoucí borovice Pinus Radiata, která pochází
z certifikovaných a obnovitelných zdrojù lesního hospodáøství. Modifikaèní proces acetylace probíhá v celém
prùøezu a na výstupu je pøísnì kontrolován. Z tohoto dùvodu má døevo Accoya® konzistentní kvalitativní
parametry na rozdíl od ostatních komerènì vyu�ívaných døevin, jejich� vlastnosti jsou silnì závislé na
podmínkách rùstu a lokalitì pùvodu. Zajímavé srovnání je z hlediska doby rùstu a trvanlivosti: Radiata Pine
roste prùmìrnì 28 let a acetylací na døevo Accoya® získává
�ivotnost 50 let na vzduchu a 25 let ve styku se zemí nebo
sladkou vodou, zatímco stáøí tropických døevin pøi tì�bì se
pohybuje v rozmezí 80 - 120 let a nejodolnìjší z nich mají
deklarovanou �ivotnost 25 let. Omezená schopnost døeva
Accoya® absorbovat vodu znamená, �e má mimoøádnou
rozmìrovou stabilitu - dokonce nejlepší ze všech døevin na
svìtì. V dùsledku toho jsou výrobní tolerance døevìných prvkù
a konstrukcí maximálnì sní�eny napø. dilataèní spáry mezi
venkovními terasovými profily jsou pouze 3 - 5 mm. Díky
této stabilitì je také zvýšená úèinnost povrchových úprav,
které v testech vydr�ely 3 - 4 x déle ne� u ostatních døevin.
Tím jsou sní�eny náklady na údr�bu po dobu jeho �ivotnosti.
Døevo Accoya® má také zvýšenou odolnost proti UV záøení.
Je snadno opracovatelné, bez pou�ití speciálních nástrojù.
Na konci svého �ivotního cyklu je døevo Accoya® ze100 %
recyklovatelné. Jako ekologický výrobek splòuje nejvýznamnìjší
certifikáty v oboru jako jsou FSC®, PEFC®, Cradle to Cradle®.
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Døevo Accoya se vzhledem ke svým mimoøádným vlastnostem pou�ívá zejména v exteriéru a to
i v extrémních podmínkách. Vyrábí se z nìj ale i nábytek, schody, podlahy a další interiérové doplòky.
Je to ideální materiál pro výrobu oken a dveøí a díky jeho stabilitì se bez problémù otevírají i po mnoha
letech. Ze døeva Accoya se vyrábí obkladové profily na fasády a podlahové profily na terasy, které je
mo�né dodávat v šíøi a� 190 mm. Je velmi oblíbeným materiálem pro výrobu stínících prvkù jako jsou
slunolamy, okenice, venkovní �aluzie a pergoly. Døevo Accoya je vhodné pro døevìné konstrukce
i mìstský mobiliáø. Pro svoji vysokou odolnost ve sladké vodì se pou�ívá na vodní díla i pro stavbu lodí.
Uplatnìní také nalezlo pøi tvorbì døevìných venkovních artefaktù a umìleckých skulptur. Accoya je
velmi inspirativní a stále se objevují nové aplikace a to i v oblastech, kde se døíve výhradnì pou�ívaly
neobnovitelné materiály jako jsou plasty, kovy nebo beton.
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POU�ITÍ DØEVA ACCOYA®

NEJVYŠŠÍ TØÍDA
ODOLNOSTI 1

MIMOØÁDNÁ
ROZMÌROVÁ STÁLOST

PÙVOD Z TRVALE
UDR�ITELNÝCH ZDROJÙ

IDEÁLNÍ PRO
POVRCHOVOU ÚPRAVU

ROVNOMÌRNÁ KVALITA
V CELÉM PRÙØEZU

ZACHOVANÁ PEVNOST
A TVRDOST

VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI BIOLOGICKÝM
ŠKÙDCÙM

NÍZKÉ NÁKLADY
NA ÚDR�BU

ZVÝŠENÁ ODOLNOST
PROTI UV ZÁØENÍ

KRÁSNÝ VZHLED
PØÍRODNÍHO DØEVA

PØIROZENÁ IZOLAÈNÍ
SCHOPNOST

NETOXICKÉ
A RECYKLOVATELNÉ

HLAVNÍ VÝHODY A VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI DØEVA ACCOYA®


