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Det perfekte partnerskab

Påfør Teknos’ overfladebehandlings-systemer på 
Accoya eller Tricoya på fabrik for at opnå: 

• Længere levetid
• Forbedret UV-beskyttelse
• Fugtbarriere
• Ydeevne i ekstremt vejr
• Længere vedligeholdelsesintervaller
• Op til 12 års garanti på overfladebehandling

Velegnet til et bredt udvalg af træprodukter til 
montering overalt i verden:

• Facader
• Vinduer og skodder
• Beklædning
• Bygningstømmer
• Park- og havemøbler
• Døre

partnere inden for  
bæredygtighed
Vores engagement i miljøet er nøglen til vores perfekte 
partnerskab. 

Beskytter og forlænger
Teknos har en mission om at beskytte kloden ved at 
reducere mængden af flygtige organiske forbindelser 
(VOC) i vores malinger, reducere spild og bruge færre 
ressourcer. 

Cradle-to-Cradle
Accoya® er FSC®- og Cradle to Cradle (C2C)-certificeret, 
og det er det eneste byggemateriale i verden, der 
har opnået C2C Platinum-certificeringen® for 
materialesundhed. Specifikationen af Accoya® sikrer 
yderligere godkendelse af specifikatorer i LEED v4, 
BREEAM.

Bæredygtigt indkøbt
Tricoya® er FSC®-certificeret og overholder UKTR 
samt er fremstillet af hurtigtvoksende og veldrevne 
bæredygtige kilder.

egnet til

alle klimaer



DOKUMENTERET YDEEVNE
Kernen i Accoyas og Teknos' partnerskab er verificerede tests 
og data fra den virkelige verden, der demonstrer vellykket og 
langsigtet ydeevne i forhold til andet overfladebehandlet træ.

"et mere stabilt underlag for 
overfladebehandlingsmaterialet, 
hvilket sikrer færre overfladefejl 

og længere holdbarhed af 
overfladebehandlingssystemet 

sammenlignet med andre træsorter."
SHR

"den forventede levetid frem til 
den første vedligeholdelse, kan 

forlænges til op til tre gange 
sammenlignet med umodificeret 

nåletræ."
BM TRADA

10 års forsøg med naturlig eksponering 
AF Teknos-overfladebehandling på 

Accoya

2008 Victoria Hospital, Storbritannien 2021 Victoria Hospital, Storbritannien

Teknos Drywood-overfladebehandling 
på Accoya

2009 Carradale House, Storbritannien 2021 Carradale House, Storbritannien

VERDEN RUNDT
Bygninger i Europa og Asien med fabriksklart 
Teknos-overfladebehandlet Accoya nærmer sig nu 
12 år, siden de blev monteret.

Den første vedligeholdelse af overfladebehandlingen på 
mange af disse projekter skal der først tages stilling til 
nu, næsten 12 år senere. 

En oversigt over 
dokumenterede 

resultater af 
projekter

Indien Holland

Storbritannien Letland

Oplysninger om disse og andre  
projekter findes på teknos.com  
og accoya.com



OVERFLADEBEHANDLINGSLØSNINGER

Besøg www.teknos.dk for at få flere oplysninger om overfladebehandlings- og 
vedligeholdelsessystemer og find din nærmeste Teknos-konsulent.

Accoya-solskærme overfladebehandlet 
med AQUAPRIMER og AQUATOP

Accoya-facadeplader overfladebehandlet 
med TEKNOL AQUA og NORDICA EKO

Accoya-vinduer overfladebehandlet med 
ANTISTAIN AQUA og AQUATOP

Tricoya- og Accoya-facade 
overfladebehandlet med 

Teknos Drywood OPTIFINISH 

Gerda Ekeris

SERVICE OG SUPPORT
Teknos, som er den partner, Accoya og Tricoya 
har haft det længste samarbejde med, når det 
gælder overfladebehandling, tilbyder dig al den 
omfattende ekspertise, som er opnået i løbet af 
årene. Med Teknos drager du fordel af test- og 
ydelsesdata kombineret med erfaring fra den 
virkelige verden.

Support til kunder går ud over blot at levere maling. 
Teknos kan hjælpe dig med at vælge det optimale 
system til dine Accoya/Tricoya-design og støtte dig 
med effektive og bæredygtige produktionsprocesser. 

Projektteam

• Design- og specifikationshjælp, der sikrer, at 
konstruktionen af Accoya/Tricoya-produkterne 
maksimerer overfladebehandlingens holdbarhed og 
beskyttelse

• Gennemgang af projektet for at sikre det bedste 
overfladebehandlingssystem til bygningen 

Produktionsprocesser

• Fra levering af træ til forsendelse af det færdige 
produkt – vi kan optimere dine processer

• Vores råd omfatter korrekt bearbejdning, bedste 
praksis for påføring af maling, tørring, opbevaring 
og indpakning til transport til byggepladsen

Farver og finishes

• Vores database indeholder tusindvis af 
toningsrecepter, og vi har finishes, der passer til 
enhver smag

• Skræddersyede nuancer er ikke noget problem 
med vores farveteknologi, hvor vi kan tilbyde 
dig både præcision og tilliden til at prøve nye 
nuancer

Support og inspektioner på stedet

• Nogle gange er der brug for onsite support. 
I de sjældne tilfælde, hvor de er relateret til 
overfladebehandling, kan vi hjælpe

• Mange problemer kan løses på afstand, men for 
dem, der kræver et besøg på stedet, står vores 
lokale erfarne fagfolk til rådighed

• Deres anbefalinger vil ikke kun afhjælpe 
øjeblikkelige problemer, men også imødegå 
fremtidige problemer med råd om konstruktion 
og produktion

Tag det næste skridt med Teknos' 
overfladebehandlingssystemer til 
Accoya og Tricoya.



We make the world
last longer

TEKNOS A/S 
Industrivej 19
DK-6580 Vamdrup 
Tel. + 45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk 
www.teknos.dk

Teknos er en global virksomhed, som tilbyder en bred vifte af 
overfladebehandlingsprodukter til industrien, byggeriet og til private. 

Teknos blev grundlagt i 1948 og er i dag en af Finlands største 
familieejede virksomheder. Vi er en af de førende leverandører til 
industrien og har en stærk position i detailhandelen og inden for 

bygningsmaling. Vi har en ambition om at udvikle løsninger, der kan 
være med til at beskytte kloden. Derfor arbejder vi tæt sammen med 

vores kunder på at udvikle smarte, teknologisk avancerede løsninger, der 
beskytter og forlænger levetiden på alle typer af produkter. 

Vil du vide mere, så besøg www.teknos.dk
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