
Ympäristöluokiteltu

puunsuojausmenetelmä



TUTUSTU ORGANOWOODIN AINUTLAATUISEEN TEKNOLOGIAAN 
OrganoWood® on ympäristöluokiteltu pintakäsittely- ja kunnossapitomenetelmä puutavaralle. Patentoitu 
tekniikka luo fyysisen esteen lahottajasienten etenemiselle muodostaen vettähylkivän pinnan, ja samalla 
puu saa tehokkaan palosuojan. OrganoWood®-puunsuoja-aineilla käsitelty puutavara ikääntyy luon-
nollisesti saaden ajan myötä hopeanharmaan sävyn. OrganoWoodin puunsuojatuotteet jäljittelevät 
luonnon omaa fossiilisoitumisprosessia sitoutuen puun kuituihin palkitun ja patentoidun OrganoClick®-
teknologian ansiosta.

Suojaa puulle.

Kauniisti harmaantuva, 

sileä pinta!
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YMPÄRISTÖLUOKITELTU PUUNSUOJAUS- 
MENETELMÄ
 
OrganoWood® on kehittänyt kolme tuotetta, jotka yhdessä muo-
dostavat täydellisen puunsuojausmenetelmän. Tuotteita voidaan 
käyttää OrganoWood®-modifioituihin ja muihin puutavaroihin, kuten 
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 suosit- 
televat Byggvarubedömningen ja BASTA.





ORGANOWOOD® PUUNSUOJA 01.
OrganoWood®-puunsuojaa 01 käytetään puun peruskäsittelyyn, jolloin puun lahonkestoa voidaan  
parantaa ja samalla puu saa palonsuojaominaisuuksia. Vesipohjainen tuote koostuu piin mineraaleista  
ja luonnollisista kasviaineista. Tuotetta voidaan käyttää lähes kaikkeen käsittelemättömään ja painekylläs-
tettyyn 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 Byggvarubedöm-
ningen ja BASTA. Ruotsin kemikaaliviranomaisen mukaan kaikki tuotteen sisältämät aineet luokitellaan 
ympäristölle vaarattomiksi.





ORGANOWOOD® PUUNSUOJA 02: LIKA- JA VESISUOJA
OrganoWood®-puunsuojaa 02 käytetään puupintojen viimeistelyyn OrganoWood®-puunsuojaus-
menetelmässä sekä OrganoWood®-modifioidun puun kunnossapitokäsittelyyn. Tuote tekee puusta  
paremmin vettä ja likaa hylkivän, vähentää pintakasvuston riskiä ja tekee pinnasta helpommin  
puhdistettavan. Tuote sisältää vain aineita, joka voidaan palauttaa takaisin luonnolliseen kiertoon.  
Tuotteella on SundaHusin B-ympäristöarviointi ja sitä suosittelevat Byggvarubedömningen ja BASTA.

ORGANOWOOD® PUUPESU 03.
OrganoWood® 03 Puupesu on vesipohjainen supertiiviste, jota käytetään tavanomaisen lian puhdis- 
tukseen 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.





TERASSIN PINTAKÄSITTELY
 
VALMISTELUT
Neste voi reagoida lasin kanssa. Peitä lasipinnat, jos neste voi päästä kosketukseen niiden kanssa. 
Käsittelemätön tai painekyllästetty puu, olipa se sitten uusi tai vanha, puhdistetaan ennen käsittelyä  
OrganoWood® puupesulla 03. Öljytty, maalattu tai muutoin pintakäsitelty puu on hiottava ennen käsit-
telyä. Harjaa mahdollinen irtolika ja hiomapöly pois puupinnalta. Sekoita OrganoWood® puupesu 03 
alla olevien yleis- tai peruspuhdistusohjeiden mukaan likaisuustason perusteella. Puhdista laimennetulla 
puhdistusaineella ja esim. juuriharjalla, pyyhkeellä, mopilla tai vastaavalla välineellä. Tuotetta ei saa  
käyttää painepesurin kanssa, sillä tämä voi johtaa puun kulumiseen. Huuhtele lopuksi huolellisesti  
vedellä. Anna puupinnan kuivua.
 
Käsittele kuivaa puuta vähintään 10 °C:n lämpötilassa ja silloin, kun sateen, kasteen tai jäätymisen vaara 
on pieni.

RIITTOISUUS:
Yleispuhdistus: 1 dl OrganoWood® puupesua 03 sekoitetaan 5 litraan haaleaa vettä
Peruspuhdistus: 2 dl OrganoWood® puupesua 03 sekoitetaan 5 litraan haaleaa vettä

VAIHE 1: LEVITÄ ORGANOWOOD® PUUNSUOJAA 01 
(riittoisuus n. 1 litra/8–10 m2) HUOM! Tämä ei koske  
OrganoWood®-modifioitua puuta.

1. Kaada tarvittava määrä ainetta erilliseen muoviastiaan.
2. Levitä aine puunsyiden suuntaisesti pensselillä tai telalla.
3. Anna kuivua 6–10 tuntia.
4. Puun pinnalla oleva ylimääräinen aine voi muodostaa valkoisia 

suolakerroksia. Nämä voidaan poistaa nailon- tai teräsharjalla 
tai hienolla hiomapaperilla ennen käsittelyn jatkamista. Muussa 
tapauksessa ne katoavat ajan myötä.

KATKAISUPINNAT
Jos puun katkaisu, reikien tekeminen tai muu vähäinen työ on 
väistämätöntä, on työstetyt pinnat käsiteltävä OrganoWood®-puunsuojalla 01, jotta puun perussuojaus 
pysyy parhaana mahdollisena. Suosittelemme, että näkyvät päätypuupinnat käsitellään lika- ja vesisuo-
jan parantamiseksi OrganoWood® Puunsuoja 02:lla. 
  



VAIHE 2: LEVITÄ ORGANOWOOD® PUUNSUOJAA 02
(Riittoisuus n. 1 litra/8–10 m2)

1. Ravista tai sekoita purkkia tai nestettä ja kaada tarvittava  
määrä ainetta erilliseen muoviastiaan.

2. Levitä tuote puunsyiden suuntaisesti pensselillä tai telalla.  
Älä käytä enempää nestettä, kuin puu pystyy imemään.

3. Anna kuivua 2–4 tuntia.
4. Kunnossapito suoritetaan tarvittaessa OrganoWood®- 

puunsuojalla 02.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
OrganoWoodin puunsuojausaineiden käytön jälkeen kaikki työväli-
neet on puhdistettava huolellisesti vedellä. Tärkeää: Jos työvälineitä 
on käytetty muiden kemikaalien kanssa, on ne puhdistettava aina ennen käyttöä, jotta kemiallisista 
reaktioista johtuvilta ongelmilta vältyttäisiin. 
 
JÄLKIKÄSITTELY JA KUNNOSSAPITO
OrganoWoodin puunsuojausmenetelmällä käsitelty puu vanhenee luonnollisesti ja saa vaalean  
hopeanharmaan sävypinnan ajan myötä. Tiiviimmästä rakenteesta ja puun pinnalle muodostuvasta  
vettähylkivästä pinnasta johtuen OrganoWoodin puunsuojausmenetelmällä suoritetussa käsitte- 
lyssä perinteiset maalit eivät imeydy puuhun samalla tavalla kuin tavalliseen puuhun. Siksi sidos 
maalin ja puukuitujen välillä jää heikoksi. OrganoWood®-käsiteltyä puuta ei sen vuoksi saa maalata. 
 
LUONNOLLISEN SÄVYINEN PUUPINTA, JOKA IKÄÄNTYY LUONNOLLISESTI
Ulkoasennettu puutavara harmaantuu luonnollisesti, mutta harmaantuminen voi olla erilaista vuoden- 
aikojen ja sääolosuhteiden mukaan. Joissakin tapauksissa harmaantuminen voi olla läikikästä tai  
pieninä pisteinä, mutta tämä tasaantuu suhteellisen nopeasti. Suoraan auringonpaisteeseen asennettu 
OrganoWood®-käsitelty puutavara saa kauniin tasaisenharmaan pinnan jo noin yhden vuoden kuluttua. 
Varjopaikoissa tämä voi kestää kauemmin, mutta lopputulos on aina sama. Vaakasuuntaan asennettu 
puutavara harmaantuu usein nopeammin kuin pystysuuntaan asennettu.
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JÄLKEEN

Grånadsprocessen av OrganoWood®s virke under 1 år

Virke som placeras utomhus blir grått naturligt men 
grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna och 
beroende på väderförhållanden. I vissa fall kan grånaden till 
en början upplevas som fläckig eller som mörka prickar/fält, 
men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har 
ett OrganoWood® virke som placerats utomhus i direkt 
solljus fått en grå nyans. För skugglägen kan det ta längre 
tid, men slutresultatet är detsamma. Trä monterat 
horisontellt har ofta en snabbare grånadsprocess än trä 
monterat vertikalt.

Gråningsprocessen av OrganoWood®s virke under 1 år

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 
som små gråa prickar, men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har 
ett OrganoWood® virke som placerats i direkt solljus fått en vacker jämngrå yta, för 
skugglägen kan det ta längre tid, men slutresultatet är detsamma.

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 na-
turlig 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 
avtar över tid.
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TUOTEJAKELU JA TEKNINEN TUKI:
Sarbon Woodwise Oy
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