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Accoya-terassi -  50 vuoden takuulla!

Valitsemalla Accoya®- terassin, 
saat huoltovapaan, pitkäikäisen 
ja  kauniin terassin.  
Accoya-terassi on ekologinen, 
täysin myrkytön ja lahoamaton, 
ainutlaatuinen 50 v. takuu.  
Accoy-terasssi tuntuu miellyttä-
vältä jalan alla, se on tikkuuntu-
maton,  eikä ole liukas  
märkänäkään.  

HUOLTOVAPAA  
JA EKOLOGINEN  
TERASSI 

Mitä on Accoya® : 
Accoya®-terassi on puuta (pinus radiata), joka tuote-
taan vastuullisesti PEFC ja FSC- sertifioiduista metsistä.  
Accoya®-terassipuu asetyloidaan (kyllästetään)  
”teollisuus-etikalla”, jolloin puun solukko muuttuu vettä 
hylkiväksi ja puusta  tulee lujaa, kestävää ja mittapysy-
vää. Lahottajasieni ei pysty tunkeutumaan käsitelteltyyn 
Accoya®-terassipuuhun, koska puusta on poistettu  
sienien tarvitsema kosteus. Accoya®  ei vaadi erillistä 
pintakäsittelyä kestääkseen, vaan sillä on ainutlaatuinen  
50 vuoden takuu, -jopa käsittelemättömänä!  

Accoya®- puuta voidaan verrata sademetsän puihin  
kovuutensa puolesta, mutta siinä missä sademetsän 
puut mm. tiikki on uhanalainen puulaji, Accoya®- puu  
on ekologinen vaihtoehto.  
Voit lukea tarkemmin asetyloinnista ja Accoya®-puusta : 
www.accoya.com



ACCOYA®-TERASSIN  TÄRKEIMMÄT 
OMINAISUUDET JA EDUT: 

ERINOMAINEN KESTÄVYYS
• Kestää 50 vuotta maanpinnan yläpuolella ilman minkäänlaista   
  käsittelyä, sekä 25 vuotta maan alla tai vedessä
• Täysin huoltovapaa ja pitkäikäinen, lujuusluokka 1 ja ylittää jopa    
   tiikin kovuuden.

MITTAPYSYVYYS
• Asetyloitu Accoya elää jopa 75 % vähemmän kuin tavallinen puu
• Erinomaiset elinkaarikustannukset
• Mahdollistaa mittatarkkojen rakennedetaljien toteuttamisen

TASALAATUINEN, KAUTTAALTAAN
• Puu on asetylointu pinnalta ytimeen asti 
• Mitattavissa oleva puunkäsittely
• Lähes oksaton, kaunis pinta 

IHANTEELLINEN PINTAKÄSITELTÄVYYS
• Accoya harmaantuu käsittelemättömänä kauniisti 
• Mittapysyvyyden ansiosta haluttu pintakäsittely kestää jopa 2 - 3    
   kertaa pidempään verrattuna tavalliseen puuhun 
• Helppo käsitellä, vähemmän esivalmiseluja tai hiomista

UV-SÄTEILYN KESTO
• Kestää erinomaisesti ultraviolettisäteilyä
• Luonnollinen ulkonäkö koko elinkaaren ajan

MYRKYTÖN & EKOLOGINEN
• Puunjalostuksessa käytetty vain luonnollisia aineita (teollisuusetikka)  
• Täysin kierrätettävissä  
• Peräisin metsistä, joilla FSC- tai Pefc-sertifiointi 
• Kestävää kehitystä, luonnollisesti uusiutuva 
• Mitä  pitkäikäisempi puu, sitä pienempi ympäristökuormitus

LUONNOLLINEN PINTAKOSKETUS
• Tikkuuntumaton terassi
• Miellyttävä, luonnollinen kosketus
• Ei ole liukas märkänäkään

www.accoya.com
Accoya on Accys Technologies PLC;n omistaman Titan Wood Limitedin tavaramerkki, jota ei 
saa kopioida, jäljitellä tai käyttää ilman kirjallista lupaa. Solvay Acetow on Accoyan myynti -ja 
markkinointiyhteistyökumppani sekä kemianalan asiantuntija / puunjalostamo.

 
Maahantuoja: 
Novenberg Oy 
Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki 
www.novenberg.fi   
+358 40 580 5564  
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