modifierat trä från Accsys Technologies

HÅLLBART,
STABILT &
FÖRNYELSEBART

TRÄ UTAN
KOMPROMISSER
Möjligheterna som trä ger ser vi
överallt: möbler, dekorationer,
musikinstrument, konstruktioner –
trä är ett material som är estetiskt
tilltalande, oändligt praktiskt och
vårt enda naturliga förnyelsebara
byggnadsmaterial. Men som
organiskt material är det känsligt
för den omgivande miljön och trä
har naturliga utmaningar inom vissa
användningsoråden.
Historiskt sett är det enda sättet att överbrygga
de här utmaningarna att behandla träet med
kemikalier eller att välja tropiska hårdträslag från
snabbt minskande skogar – vilket endast delvis
löser de problem som uppstår när trä används
som byggnadsmaterial.
Om det fanns ett alternativ som erbjöd alla
träets bästa egenskaper, kom från förnyelsebara
skogar, var giftfritt och erbjöd formstabilitet och
hållbarhet som matchade eller överträffade även
de bästa tropiska hårdträslagen, skulle det vara
det idealiska materialet.
Accoya®-trä är lösningen.

SENASTE FALLSTUDIERNA FINNS PÅ ACCOYA.COM
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PERFEKT FÖR FÖNSTER, DÖRRAR, FASADBEKLÄDNADER
OCH MYCKET MER
Accoya®-trä är resultatet av många års forskning
och utveckling som har fört samman en
sedan länge etablerad och grundligt bevisad
trämodifieringsteknik – acetylering – och
ledande patenterad teknologi, för att skapa
ett högpresterande trä som är idealiskt för
utomhusbruk och utmanande miljöer.

Accoya®-trä har egenskaper som matchar eller överträffar de
tropiska hårdträslagen, men tillverkas med hjälp av en giftfri process
och använder trä från förnyelsebara källor.
Accoya®-trä är redan förstahandsvalet för många olika krävande
utomhusmiljöer och kan användas för i princip allt från fönster
till dörrar, altandäck till beklädnad, broar till båtar, och till och
med användningsområden som hittills bara varit möjligt med icke
förnyelsebara eller konstgjorda material.
Accoya® är framtiden för trä.
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HJÄLPER NATUREN MED HÖG TEKNOLOGI
Accoya®-trä är helt genomgående modifierat,
inte bara på ytan som traditionella
ytbehandlingar. Denna modifieringsteknik har
två huvudsakliga fördelar:

-	Genom att använda ett uppbåd av beprövade analystekniker
försäkrar sig Accoya®-träets tillverkare om att alla partier
har genomgående kvalitet och når högsta möjliga nivå
för hållbarhet och dimensionell stabilitet jämfört med
oförutsägbarheten i andra val.
- 	När Accoya®-trä sågas till eller sätts ihop finns det inga
exponerade icke acetylerade ytor i några dimensioner.
Det utesluter behovet av att använda ytterligare kemiska
konserveringsmedel på plats, som behövs för icke modifierat eller
ytbehandlat virke
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PRESTANDAN GER FÖRDELAR
FORMSTABILITET
- svällning och krympning minskar med upp till 75 %.
- dörrar och fönster kan öppnas utan problem året runt
- färg och lack håller 3 till 4 gånger längre, vilket minskar
underhållskostnaderna markant

KLASS 1 HÅLLBARHET
- d
 et absolut mest hållbara träet, som håller i 50 år ovan
mark och 25 år i marken
- mer hållbart än teak
- perfekt för utomhusbruk

LÅNG LIVSLÄNGD
- 50 års garanti använd ovan mark och 25 år under mark

MOTSTÅNDSKRAFTIGT MOT INSEKTSANGREPP
- A
 ccoya® är mer svårsmält för insekter och mikroorganismer
och är därför mer motståndskraftigt mot röta
- Motståndskraftigt mot svampangrepp
- Accoya® är praktiskt taget resistent mot rötangrepp

PERFEKT FÖR YTBEHANDLINGAR
- E
 nklare att måla; mindre förarbete och kräver mindre
putsning mellan lackeringarna
- Förbättrad formstabilitet och UV resistens förlänger
livslängden på täckfärgen
- Idealisk för transparant och täckande ytbehandlingar

NATURLIGT VACKERT TRÄ
- Processen förändrar inte träets naturliga skönhet

NATURLIGT ISOLERANDE
- A
 ccoya® har starkt förbättrad termisk isolering
jämfört med andra vanligt förekommande träarter
- Accoya® passar perfekt för fönster och dörrar, där
det är viktigt att spara energi

GIFTFRITT, FÖRNYELSEBART, TILLFÖRLITLIGT
- A
 ccoya® är giftfritt och skyddar miljön mot skadliga
effekterna av gifter som annars kan hamna i jorden
- Accoya® kan säkert återanvändas och återvinnas

FRÅN FÖRNYELSEBARA SKOGAR
- H
 ållbart skogsbruk, även från FSC, PEFC och andra
regionalt certifierade skogar
- Naturligt förnyelsebara

UV RESISTENT
- A
 ccoya® har överlägsen motståndskraft mot
nedbrytning på genomskinligt lackerade ytor
orsakat av UV strålning
- Accoya® är det ultimata underlaget för ökad
livslängd av målade ytor

BIBEHÅLLEN STYRKA OCH HÅRDHET
- Processen

förändrar inte träets
ursprungliga styrka
- Hårdheten ökar
- Hög hållfasthet i förhållande till
sin vikt gör det lämpligt för tuffa
användningsområden

100 % ÅTERVINNINGSBART
- F
 ullständigt återanvändningsbart och
återvinningsbart
- Återanvändning rekommenderas men
Accoya® kan utan problem användas som
bioenergi

GENOMGÅENDE JÄMN KVALITET
- Konsekvent

och mätbart förändrad
kvalitet från yta till kärna
- Inte nödvändigt att behandla med
kemiska preparat för hållbarheten efter
sågning eller hyvling

ENKELT ATT BEARBETA
- Accoya®

är enkelt att bearbeta vilket gör
det enklare för produktutvecklare och
slutanvändare

STÄNDIG TILLGÅNG
- Producerad

av snabbväxande arter som
ex. Radiata Pine
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HJÄLPER NATUREN PÅ ETT NATURLIGT SÄTT

Trä

Ättiksyraanhydrid

Acetylerat trä

Ättiksyra

Träacetylering är en process som
har studerats av forskare världen
över i mer än 80 år.

Accoya®-träets patenterade tillverkningsprocess
kombinerar detta arbete med många års egen
forskning och investering för att leverera
konstanta resultat i kommersiell skala.

Den här metoden att förbättra trä
har visat sig ge en sådan överlägsen
prestanda att den länge använts
som den “gällande standarden” mot
vilka andra metoder jämförs.

De fysikaliska egenskaperna för alla material
bestäms av deras kemiska strukturer. Trä
innehåller ett överflöd av en kemisk grupp som
kallas för “fria hydroxyler”. Fria hydroxyl-grupper
absorberar och frigör vatten beroende på
förändringarna i de klimatförhållanden som träet
exponeras för. Det är huvudorsaken till att trä
sväller och krymper. Man tror även att enzymers
spjälkning av trä startar i de fria hydroxylerna
- vilket är en av huvudorsakerna till att trä har
anlag till att förmultna.
Acetyleringen förändrar effektivt de fria
hydroxylerna inne i träet till acetylgrupper.
Det görs genom att reagera träet med
ättiksyraanhydrid, som kommer ifrån ättiksyra
(förtunnad vinäger). När den fria hydroxylgruppen har omvandlats till en acetylgrupp
förminskas träets förmåga att suga upp vatten
väsentligt, vilket gör att träet är mer formstabilt
och extremt hållbart.

Förnyelsebart
trä

Återvinning
Ättiksyraanhydrid

Ren
ättiksyraanhydrid

Behållare med
ättiksyraanhydrid

NATURVETENSKAP
Acetylgrupper finns redan naturligt i alla träslag.
Det betyder att tillverkningsprocessen inte
tillsätter något i träet som inte redan finns där
i naturligt tillstånd. Slutprodukten, Accoya®-trä,
tillför inga gifter i miljön.
Effekten av att förändra träets kemiska struktur,
i motsats till att endast ändra på dess kemiska
innehåll, är att skapa en slutprodukt som är
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verkligt överlägsen sin ursprungliga art. Accoya®trä är modifierat rakt igenom hela tvärsnittet
medan i princip alla andra behandlingar endast
tillsätter kemikalier (såsom oljor, ammoniak
eller metallföreningar) i träet som till en viss
grad förbättrar hållbarheten, men inte den
dimensionella stabiliteten.

YTBEHANDLINGAR SOM
VARAR LÄNGRE
Skottland
Juli
2006

Skottland
December
2010

Accoya®-trä är det ultimata underlaget och dess lägre
underhållskrav bidrar till kostnadseffektiviteten och miljömeriterna.
Ytbehandlingarna (strykningarna) kan vara transparenta,
halvgenomskinliga eller täckande, vilket gör det möjligt att använda
mer fantasifulla färgskalor som håller.
Alla de större ytbehandlingssystemen kan användas på Accoya®-trä, med
betydligt förbättrad prestanda, på grund av träets överlägsna formstabilitet och
motståndskraft mot UV-nedbrytning. Omfattande tester har visat att Accoya®-träets
naturliga skönhet varar längre, även i de mest extrema väderförhållandena.

UTMÄRKT YTBEHANDLINGSPRESTANDA, TESTAD AV TRADA

Furu – 42
månaders test
av utvändig
ytbehandling

Accoya® – 42
månaders test
av utvändig
ytbehandling

Efter den 42 månader långa exponeringen utomhus var det halvgenomskinliga
lagret med bets helt intakt på alla plankor utan några synliga brister förutom där
ytbehandlingen brutits av ändsprickor. Inga tecken på avflagning på lagret av bets
upptäcktes längs sprickor där de uppstått. Inga tecken på mögelangrepp syntes på
några av plankorna. Andra konkurrerande beklädnadsmaterial hade allvarliga brister
efter samma tester.

ACETYLERADE L-FOGAR ÖVERTRÄFFAR ASA OCH OBEHANDLADE
L-FOGAR EFTER 13 ÅR
En nyutkommen rapport som BRE (British Research Establishment) utfört åt
Accsys visar utmärkta resultat för acetylerade L-fogar, som ytterligare förstärker
Accoya®-träets meriter. Detta är standardfogar som är vanliga för snickerier och
för icke modifierat virke har ytbehandlingen benägenhet att ge efter i hörnen
efter flera års användning, främst eftersom träets rörelser utövar spänningar på
fogen.
En fältstudie med prover enligt EN 330:1993 exponerades den 25 februari
1998 med 3 modifierade L-fogar av trä som acelyterats vid University of Wales,
Bangor, 1995 samt tre ASA-behandlade (alkenyl succini anhydride) L-fogar. De
analyserades efter 5, 6, 9 och nästan 13 års exponering.

ASA-behandlade
L-fogar

Accoya® –
Acetylerade
L-fogar

De acetylerade L-fogarna presterade överlägset bättre än de obehandlade
L-fogarna och de som behandlats med ASA. Efter nästan 13 år visade de bara
missfärgning (grad 1) medan ASA-behandlade och obehandlade L-fogar var
allvarligt angripna eller försämrade (grad 3 eller 4). Detta test i liten skala visar
att acetylerat trä kan användas under lång tid i utvändiga snickerier.
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TESTAT OCH UTVÄRDERAT
Utbredda laboratorie- och fälttester av ledande
institut runt om i världen (inklusive Nya Zeeland,
USA, Storbritannien, Sverige, Malaysia, Indonesien,
Ryssland, Nederländerna, Tyskland och Japan) har
visat att prestandan hos acetylerat trä är extremt
tillförlitlig.

Träslag
Accoya®-trä
Montereytall
Tall/furu
Bok
Västerländsk röd ceder
Meranti (DRM)
Sapeli-mahogny
Gultall

Accoya®-trä har testats grundligt gällande dess egenskaper, såsom
dimensionell stabilitet, hållbarhet, UV-resistens, färgbevarande och
under mark för att försäkra en optimal prestanda. Det är faktiskt
så pålitligt att det under många år har använts och fortsätter att
användas av forskare som referens mot vilken andra behandlingar
och modifieringstekniker mäts.

Hållbarhet/
Klass †
(1=högst)

Jankahårdhet ††
N/mm2

1
5
3/4
5
2
2/3
3
3/4

3950
3850
2900
7100
1450
4300
6700
3000

Böjhållfasthet ††
N/mm2
80
80
80
115
55
90
105
80

Radiell
krympning
mellan
60-90 % RF
0.4
1.2
1.0
1.2
0.5
0.9
0.9
1.1

Tangentiell
krympning
mellan
60-90 % RF
0.7
2.2
2.4
2.5
1.2
1.8
1.2
2.1

Jämförelse av tekniska specifikationer hos olika träslag och Accoya® mot olika arter. Accoya®-trä baserat på typiskt furu.

†

Baserat på EN350-klassificering. Hållbarhetsklass 1 motsvarar
60 års livslängd i användningsområden som fönster, dörrar,
balkonger och fasadbeklädnader enligt den brittiska standardrekommendationen BS8417.

som konditionerats vid 65 % RF och 20 ºC. Värdena
påverkas starkt av lokala växtvillkor.

NATURLIGT VACKERT TRÄ

DIMENSIONELL STABILITET

Accoya®-trä har utmärkt motståndskraft mot UVnedbrytning, med omfattande tester som visar
att träets naturliga skönhet varar längre i utsatta
förhållanden. Detta, tillsammans med Accoya®-träets
förbättrade formstabilitet och utmärkta termiska
egenskaper, betyder att träfönster, dörrar och
beklädnader/fasader återigen kan konkurrera med
konstgjorda alternativ.

Accoya®-trä erbjuder formstabilitet (motståndskraft
mot svällning och krympning) i både radiell och
tangentiell riktning. Tester har visat att svällning
orsakad av fuktupptagning minskar med 70-80 %
beroende på träslaget och villkoren. Från ugnstorra
till vattenfyllda förhållanden är svällningen och
krympningen av acetylerat trä minimal och till och
med bättre än tropiska hårdträslag. Dimensionell
föränderlighet som resultat av termiska förändringar
(omgivningens eller den radiala temperaturens
variationer) är, som för de flesta träslag, minimal.

Acetylerat trä med täckande beklädnad
(överst) och oacetylerad furu efter 5,5
års testning utomhus.
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†† Janka-hårdhet och böjhållfasthet baseras på trä

Dimensionell stabilitet
Dimensionell stabilitet

Hållbarhetsjämförelse

Träslag

Träslag

Accoya-trä
Teak*
Mörk röd meranti*
Tall/furu**
Sydländsk gul tall**
Montereytall

Accoya-trä
Teak
Montereytall
Mörk röd meranti
Tall/furu
Sydländsk gul tall

Anger potentiell
hållbarhet

EN350-2. Klassifikationstester: EN113, EN252, ENV807
* Intervall orsakad av träslagsvariationer.
** Intervall orsakad av skillnaden mellan kärnvirke och splintved.

Tangentiell Radiell
VolymDimensionell
krympning krympning krympning stabilitet

OBS, det här diagrammet visar den dimensionella stabiliteten (metrisk
volym) från genomdränkt till ugnstorr (det mest extrema laboratorietestet).
Ett material som är opåverkat av fuktförändringar har en dimensionell
stabilitet på 100 %. Denna tabell visar inga förändringar på grund av
temperaturförhållanden (trä är mycket stabilt). Huvudtabellen på föregående
sida visar krympningen i mer normal väderlek (med simulerad fuktighet som
varierar mellan 60 och 90 %).

KLASS 1 HÅLLBARHET
Accoya®-träets hållbarhet är klass 1 vilket matchar och till och
med överträffar prestandan för naturens mest hållbara träslag.
Scion, tidigare känt som New Zealand Forest Research Institute,
har publicerat en ny rapport som drar slutsatsen att Accoya®-trä
är mer hållbart än fyra av de mest naturliga hållbara träslagen.
Efter sex års exponering i accelererade förmultningskammare
och utvändiga markkontaktstester var Accoya®-trä i mycket
bättre skick än cypress, ceder, merbeau (kwila) och teak när
de testades enligt samma stränga standarder. Montereytall
med kopparkromarsenat-behandling (CCA) enligt Nya
Zeelands branschspecifikationer H3.2 och H4 för markkontakt
överträffades också betydligt av Accoya®-trä.

ACCOYA® HÅLLBARHETSTESTER
Accoya-trä

Icke modifierat
trä
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DETTA ÄR FRAMTIDEN FÖR TRÄ
Accoya®-trä har testats under långa perioder i alla typer av
väderförhållanden – ovan mark, under mark och till och med
i vatten – och har visat sig kunna motstå även de tuffaste
utomhusmiljöerna. Det är inte bara bevisat att det är hållbart,
utan det har även visat att det behåller sitt utseende och kräver
mycket mindre underhåll än andra träslag. Det ger tillverkare,
arkitekter, konstruktörer, byggentreprenörer och fastighetsägare
som har valt Accoya®*trä för olika typer av projekt extra trygghet.
Accoya®-trä testas även för ytterligare användningsområden av
ledande oberoende institut världen över.

ALTANDÄCK & HAMNOMRÅDEN

FÖNSTERKARMAR, DÖRRAR & JALUSIER

Accoya®-trä är förstahandsvalet när det gäller material för dessa produkter eftersom
det har låg termisk konduktivitet och är mer hållbart och mer dimensionellt stabilt än
de bästa tropiska hårdträslagen. Det kan målas med täckande ytbehandlingar eller, för
de som gillar ett naturligt träutseende, transparent ytbehandling. Accoya®-träets låga
underhållskrav bidrar till kostnadseffektiviteten och miljövinsterna.

Med sin goda styrka/vikt-förhållande och sin allmänt överlägsna prestanda ger Accoya®
ett trä som kan användas i krävande tillämpningar såsom högtrafikerade vägbroar.
Vissa miljöer är särskilt påfrestande och få är kärvare än kanalbankar där träet används
för att hålla tillbaka jorden medan det exponeras för vatten, mikrobrik jord och, vid
vattenlinjen, kontakt med luft. Accoya®-trä erbjuder ojämförlig prestanda i dessa
användningsområden och ersätter tropiskt hårdträ.

BEKLÄDNAD & FASADER

FANTASI UTAN GRÄNSER

Accoya®-trä lämpar sig för beklädnader och fasader där estetik, mindre underhåll,
formstabilitet och lång hållbarhet är nyckelfaktorer. Accoya® erbjuder ett brett sortiment
med ytbehandlingsalternativ utan att kompromissa med prestandan.

GOLV

Accoya® gör det möjligt att bygga massiva trägolv i tidigare otänkbara miljöer som våta
utrymmen och över stråluppvärmning utan risk för överdriven förvridning.
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Det är viktigt med skönhet, styrka och prestanda i alla väder vid utformning av
altandäck, vågbrytare och pontoner. Ett material som inte kupar sig, böjer sig, vrids,
spricker, sväller eller påverkas av svampangrepp, vattenupptagning eller röta är önskvärt.
Det är också avgörande att träet är giftfritt och därför helt säkert för människor och djur.
Accoya® lever upp till de här kraven även i havsmiljöer.

UTOMHUSMÖBLER & -UTRUSTNING

Accoya®-trä passar perfekt för bord, stolar, lekplatser, planteringslådor och
trädgårdsvirke eftersom det är giftfritt och kan motstå olika tuffa väderlekar.

BROAR & VÄG- OCH VATTENBYGGNADSARBETEN

Accoya®-trä används redan i många nya och spännande lösningar. Det öppnar upp för
alla typer av kreativa möjligheter och är inspirerande för arkitekter och designers som
letar efter nya och annorlunda sätt att använda trä istället för konstgjorda produkter,
vilket säkrar att deras skapelser kommer att vara förnyelsebara och långlivade. Var du än
kan tänka dig trä, tänk då på Accoya®-trä.

... DETTA ÄR ACCOYA®
Genom att avsevärt förbättra hållbarheten och
formstabiliteten för snabbväxande och rikligt
förekommande certifierade träslag, ger Accoya®-trä
positiva miljöfördelar i jämförelse med långsamt växande
hårdträslag (som ofta kommer från icke-förnyelsebara
källor), trä behandlat med giftiga kemikalier och ickeförnyelsebara koldioxidintensiva material som plast, stål
och betong.

-	Accoya®-träets patenterade modifieringsprocess är giftfri och tillsätter inget i träet som
inte redan finns där i naturligt tillstånd
- 	Klass 1 hållbarhet – ger möjlighet till en lång livslängd, förbättrad koldioxidbindning och
lägre materialförbrukning över dess livslängd i jämförelse med andra material
- 	Enastående formstabilitet och förbättrad hårdhet, som resulterar i lägre underhållsfrekvens
och därför färre ytbehandlingar (strykningar) under produktens livstid
- 	Överlägsen termisk isolering, som ger energikonserveringsfördelar när det används för
tillämpningar som fönster och dörrar
- 	Allt Accoya®-trä tillverkas av välskötta förnyelsebara källor inklusive FSC, PEFC och andra
regionala certifierade träslag
- 	Lågt koldioxidavtryck: Accoya®-trä är en miljömässig ersättare för koldioxidintensiva material
- Kompatibel med miljön: 100 % återvinningsbart och återanvändbart, naturligt förnyelsebart
- Snabbt förnyelsebara material: använder rikligt förekommande och snabbväxande trädarter

ACCOYA®-TRÄ ... HJÄLPER NATUREN
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