YMPÄRISTÖLUOKITELTU
PUUNSUOJAUSMENETELMÄ

KAUNIISTI HARMAANTUVA JA KESTÄVÄ PUUPINTA

TUTUSTU ORGANOWOODIN
AINUTLAATUISEEN TEKNOLOGIAAN
OrganoWood® on ympäristöluokiteltu
pintakäsittely- ja kunnossapitomenetelmä
puutavaralle. Patentoitu tekniikka luo fyysisen
esteen lahottajasienten etenemiselle ja
muodostaa vettähylkivän pinnan puulle.
OrganoWood®-puunsuoja-aineilla käsitelty
puutavara ikääntyy luonnollisesti saaden ajan
myötä hopeanharmaan sävyn. OrganoWoodin
puunsuojatuotteet jäljittelevät luonnon omaa
fossiilisoitumisprosessia sitoutuen puun kuituihin
palkitun ja patentoidun OrganoClick®teknologian ansiosta.

YMPÄRISTÖLUOKITELTU
PUUNSUOJAUSMENETELMÄ
OrganoWood® on kehittänyt kolme tuotetta,
jotka yhdessä muodostavat täydellisen
puunsuojausmenetelmän. Tuotteita voidaan
käyttää OrganoWood®-modifioituihin ja muihin
puutavaroihin kuten mäntyyn, perinteiseen
painekyllästettyyn puuhun, setriin, lehtikuuseen
jne. Kun OrganoWoodin puunsuojatuotteita
käytetään ulkona olevaan puumateriaaliin, saa
se kovemman ja sileämmän pinnan sekä
kauniin hopeanharmaan sävyn. OrganoWoodin
puunsuojat sisältävät vain aineita, jotka voidaan
palauttaa takaisin luonnolliseen kiertoon.
Tuotteet ovat ympäristöluokiteltuja. Niillä on
SundaHusin B-ympäristöarviointi ja niitä suosittelevat Byggvarubedömningen ja BASTA.
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ORGANOWOOD® PUUNSUOJA 01.
OrganoWood®-puunsuojaa 01 käytetään puun
peruskäsittelyyn, jolloin puun lahonkestoa
voidaan parantaa. Vesipohjainen tuote koostuu
piin mineraaleista ja luonnollisista kasviaineista.
Tuotetta voidaan käyttää lähes kaikkeen käsittelemättömään ja painekyllästettyyn puutavaraan
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
OrganoWood® Puunsuoja 01 sisältää vain aineita, jotka voidaan palauttaa takaisin luonnon
kiertoon. Tuote on merkitty ympäristömerkillä
”Hyvä ympäristövalinta”. Sillä on SundaHusin
B-ympäristöarviointi ja sitä suosittelevat Byggvarubedömningen ja BASTA. Ruotsin kemikaaliviranomaisen mukaan kaikki tuotteen sisältämät
aineet luokitellaan ympäristölle vaarattomiksi.
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Myöhemmin

TERASSIN PINTAKÄSITTELY
VALMISTELUT
Neste voi reagoida lasin kanssa. Lasipinnat
tulee suojata, jos neste voi päästä kosketuksiin niiden kanssa. Vanhat öljy- ja maalipinnat
on hiottava pois. Sekä vanhat että uudet
puupinnat pestään ennen käsittelyä laimennetulla OrganoWoodin Puupesulla 03 ja harjalla
tai vastaavalla välineellä. Painepesuria ei tule
käyttää puhdistukseen, sillä se voi johtaa puun
kulumiseen. Lopuksi pinta huuhdellaan vedellä
ja puun annetaan kuivua.
KÄYTTÖ
Käsittele kuivaa puuta vähintään 10 °C:n
lämpötilassa ja silloin, kun sateen, kasteen tai
jäätymisen vaara on pieni.
Vaihe 1: Levitä Puunsuoja 01 puunsyiden suuntaisesti pensselillä tai telalla ja anna kuivua.
Vaihe 2: Levitä Puunsuoja 02 vastaavasti
puupinnalle. Älä käytä nestettä enempää kuin
puu pystyy imemään.
KATKAISUPINNAT
Jos valmiiksi käsitellyn puun katkaiseminen tai
muu työstäminen on välttämätöntä, on työstetyt
pinnat käsiteltävä OrganoWood-puunsuojalla
01, jotta puun perussuojaus pysyy parhaana
mahdollisena. Lika- ja vesisuojan parantamiseksi näkyviin jäävät katkaisu- ja päätypuupinnat suosittelemme lisäksi suojaamaan
OrganoWood-puunsuojalla 02.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Käytön jälkeen kaikki työvälineet on pestävä
huolellisesti vedellä. Tärkeää: Jos työvälineitä
on käytetty muiden kemikaalien kanssa, on ne
puhdistettava aina ennen käyttöä, jotta mahdollisilta kemiallisilta reaktioilta vältytään.
JÄLKIKÄSITTELY JA KUNNOSSAPITO
OrganoWoodin puunsuojilla käsiteltyä puuta
huolletaan puhdistamalla ja aika ajoin käsittelemällä pinta uudelleen Puunsuojalla 02.
Puun tiiviimmästä rakenteesta ja pinnan vedenhylkivyydestä johtuen perinteiset maalit eivät
imeydy Organowoodin puunsuojilla käsiteltyyn
puuhun samalla tavalla kuin käsittelemättömään
puuhun. Tämän takia OrganoWood-käsiteltyä
puuta ei voi maalata tai öljytä.
LUONNOLLISESTI IKÄÄNTYVÄ
PUUPINTA
Ulkona OrganoWoodilla käsitelty puutavara harmaantuu luonnollisesti, mutta harmaantumisprosessi voi vaihdella vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukaan. Joskus alkava harmaantuminen
voi tulla näkyviin läikkinä tai pieninä pisteinä,
mutta tämä epätasaisuus tasaantuu suhteellisen nopeasti. Suoraan auringonpaisteeseen
asennettu puu saa yleensä tasaisen ja harmaan pinnan reilussa vuodessa. Varjopaikoissa
muutos kestää kauemmin, mutta lopputulos
on aina sama. Myös vaakasuuntaan asennettu
puu harmaantuu nopeammin kuin pystysuorat
puupinnat.

ORGANOWOOD® PUUNSUOJA 02:
OrganoWood®-menetelmässä Puunsuojaa 02
käytetään puupintojen viimeistelyyn sekä
OrganoWood®-modifioidun puun kunnossapitokäsittelyyn. Käsittely tekee puupinnasta
peremmin vettä ja likaa hylkivän ja helpommin
puhdistettavan. Tuote sisältää vain aineita, joka
voidaan palauttaa takaisin luonnolliseen kiertoon. Tuotteella on SundaHusin B-ympäristöarviointi ja sitä suosittelevat Byggvarubedömningen ja BASTA.
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ORGANOWOOD® PUUPESU 03.
OrganoWood® 03 Puupesu on vesipohjainen
supertiiviste, jota käytetään tavanomaisen lian
puhdistukseen sekä erittäin likaisien puupintojen pesuun ulkona. Tuotteella on ”Hyvä
ympäristövalinta”-merkintä ja SundaHusin
B-ympäristöarviointi. Ruotsin kemikaaliviranomaisen mukaan kaikki tuotteen
sisältämät aineet luokitellaan ympäristölle
vaarattomiksi.
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® jotka tasoittu*** Puunsuoja
01 käsittelyn jälkeen voi
värinmuutoksia,
Gråningsprocessen
avilmetä
OrganoWood
s virke under

1 år

Grånadsprocessen av OrganoWoo

vat noin kuukauden kuluessa.

Suosittelemme aina Puunsuoja 02 käsittelyä näkyville pinnoille.

Virke som placeras utomhus blir grått naturligt men grånadsprocessen kan se olika
ut under årstiderna. I vissa fall kan grånaden till en början upplevas som fläckig eller

Ennen kuin käsittelet muita kuin edellä
mainittuja
kysy
som små
gråa prickar, menpuulajeja,
detta jämnas ut relativt
snabbt. Redan efter ca 1 år har

OrganoWood® virke som placerats i direkt solljus fått en vacker jämngrå yta, för
neuvoa OrganoWoodilta tai Sarbonett
Woodwise
Oy:ltä.
skugglägen kan det ta längre tid, men slutresultatet är detsamma.
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ENNEN
KÄSITTELYÄ
En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras
utomhus och åldras är så kallad fliskritning (“fiberludd”).
Detta förekommer i huvudsak i kraftigt solexponerade
miljöer då ligninet, som binder ihop virkets fibrer, bryts
ned av solens UV-strålning. Fliskritning är en helt naturlig process i virkets “kretslopp”. Uppkommer ytligt
fiberludd bör man slipa med fint sandpapper alternativt
borsta bort fibrerna när altanen är torr och behandla med
OrganoWood® 02. Träskydd. Detta är ett fenomen som
Trelleborg C. Bild tagen 2016
avtar över tid.

1–2 VUOTTA
01. JA 02. PUUNSUOJALLA KÄSITTELYN
JÄLKEEN

JAKELIJA, TEKNINEN TUKI JA
TUOTETIETO:
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti

info@osmocolor.com
www.osmocolor.com

019 264 4200

