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Accoya Terrassebord– Produktgruppe 8780
1 Leverandør
Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoeengros.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn
Accoya terrasse, ubehandlet- og behandlet.
3 Produktbeskrivelse
Accoya terrassebord er bærekraftig trevirke fremstilt på en miljøvennlig måte - helt uten miljøgifter. Samtidig gir
Accoya uovertruffen stabilitet og holdbarhet, og Accoya garanterer 50 års holdbarhet over vann, og 25 år om
treverket er nedsenket i ferskvann. Ubehandlet treverk gråner til en jevn sølvgrå patina.
Behandlede terrassebord er overflatebehandlet med Teknosprodukter og det er brukt fargekode RAL 7039.
4 Egenskaper
50 års garanti mot råte ved bruk over vann og 25 år i jorden i kontakt med ferskvann.
Accoya trevirke kan om ønskelig overflatebehandles med både transparente- og fargesystemer. Tester gjort hittil
viser at Accoya absorberer oljebaserte produkter raskere enn vannbaserte. Ubehandlet Accoya oppnår en
elegant sølvpatina etter 2-3 år. Accoya er utmerket til overflatebehandling siden trevirket er meget formstabilt.
Bruksområder som dør- og vinduer, fasade, rekkverk, terrassegulv, utemøbler, innredninger, listverk osv.
5 Drift og vedlikehold
Vask.
Terrassevasken kan med fordel gjøres i fuktig vær eller ved regnvær, siden smusset i overflaten da sitter løsere.
Ved vask bruk en stivbustet terrassekost og hageslange er gode rengjøringsverktøy. Steamvasker (maks 70
bar) kan benyttes, og virker effektivt på ubehandlet Accoya, men spyl varsomt for å unngå fiberreisning.
Høytrykkspyler med maks 70 bar kan benyttes, men spyl varsomt for å unngå fiberreisning.
Obs! Steamvasker frarådes for overflatebehandlet Accoya.
Obs! Terrassevasker anbefales ikke da det lager små spor i overflaten.
Overflatebehandlet terrassebord.
Ønsker man å beholde utsende bør man ha et årlig vedlikehold. Terrassebordene kan etterbehandles med
Teknos eller Jotun sine produkter i henhold til produsentens anvisning.
6 Miljøpåvirkning
Accoya har ingen målbar effekt på miljøet.
7 Avfallshåndtering
Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.
8 Emballasje
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.
9 Transport
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.
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