
YMPÄRISTÖMERKITTY 
PUUNSUOJA

HOPEANHARMAA JA KESTÄVÄ PINTA PUULLE



Suojaa puulle.

Kauniisti 

harmaantuva,

sileä pinta!



OrganoWood® on kehittänyt luonnon
omien menetelmien avulla ainutlaatui-
sen tehokkaan puunsuojan, joka ei
sisällä lainkaan myrkkyjä. Periaate on
nerokkaan yksinkertainen.

OrganoWood®-puunsuojajärjestelmän tuotteet 
jäljittelevät orgaanisen materiaalin luonnollista fossiili-
soitumista ja lootuskukkien superhydrofobisia (vettä-
hylkiviä) ominaisuuksia.

OrganoWood Puunsuoja 01 
Sen sijaan, että puu kyllästettäisiin torjunta-aineilla,
mineraalit sidotaan puukuituihin. Ne muodostavat
fyysisen esteen lahottajasienille ja antavat puulle
palonsuojaominaisuuksia. Lisäksi tuote tekee puun
pinnasta kovemman ja vaaleamman kuin perinteinen
painekyllästys. Hyvä ympäristövalinta -
ympäristöluokitus.

OrganoWood Puunsuoja 02 – Lika- ja vesisuoja
Lisää puukuitujen pinnalle vettä hylkiviä molekyylejä,
jolloin vesipisarat pyörähtävät pois puun pinnalta.
Kun puusta tulee vettä hylkivä, veden pääsy puun
sisään ja puun sisäiset liikkeet vähenevät, jolloin 
myös halkeilu vähenee.

OrganoWood  03 Puupesu
Erittäin tehokas puhdistusainetiiviste. Käytetään 
kaikkien puupintojen kevyeen tai voimakkaaseen 
puhdistukseen ulkotiloissa. Hyvä ympäristövalinta
-ympäristöluokitus.

Patentoidut puunsuojaustekniikat perustuvat  
Tukholman yliopiston ja Ruotsin maataloustieteellisen 
yliopiston pitkäaikaisen tutkimukseen. 

Tuotteet valmistaa OrganoWood AB Ruotsissa.

LUONNON INSPIROIMA
EDISTYKSELLINEN
PUUNSUOJA



Genom att kopiera den naturliga fossileringsprocessen har vi 
skapat en process som gör trä delvis fossilerat och därigenom 

gjort virket både röt- och flamskyddat. 



PUUNSUOJA 01.
•  Tehokas vesipohjainen puunsuojatuote, joka 
koostuu mineraaleista ja luonnollisista kasviperäisistä 
aineista. Käsitelty puu saa suojaa lahoa vastaan sekä    
palonsuojaominaisuuksia.

• Ei sisällä ympäristölle haitallisia raskasmetalleja,
biosideja eikä liuottimia. Ruotsin luonnonsuojeluliiton
Hyvä ympäristövalinta -luokitus, Byggvarubedöm-
ningen-ympäristöarviointiorganisaation suosittelema.

• Ulkotiloihin, joissa tarvitaan tehostettua
puunsuojausta – terasseille, laitureille, lauta-aitoihin, 
ulkovuorilaudoituksiin, puukalusteisiin jne.

• Tuotetta voidaan käyttää uudelle tai vanhalle 
painekyllästetylle puulle, sydänmännylle, kuuselle ja 
lehtikuuselle.
 
• Valmis käsittely 1 päivässä. Vain 1 levityskerros, 
1 litra riittää noin 8–10 m2:n käsittelyyn.

• Jättää hengittävän huokoisen pinnan.

• Käsitellyn puun pinnasta tulee vaalea ja sileä, ja se 
saa ikääntyessään ajan mittaan kauniin hopeanhar-
maan sävyn.

Tuotetta käytetään yhdessä OrganoWood Puunsuoja 
02:n kanssa, jolloin saavutetaan mahdollisimman hyvä 
ja kestävä suoja puupinnoille ulkona. Käsittely 
pidentää puun käyttöikää, ehkäisee kosteusvaurioita 
ja pintakasvustoa pitäen pinnan kauniina ja hyväkun-
toisena pidempään. Tuotetta on saatavana  1 l, 3 l, 5 l 
ja 10 litran astioissa.





• Tehokas vesiemulsiopohjainen puunsuojatuote,
joka sisältää orgaanisia piipolymeerejä ja luonnollisia
kasvipohjaisia aineita. Käsitelty puu saa tehokkaan
suojan lialta ja vedeltä.

• Ulkotiloihin, joissa tarvitaan tehostettua kos- 
teussuojausta: terasseille, laitureille, lauta-aitoihin, 
ulkovuorilaudoituksiin, puukalusteisiin jne.

• Ei sisällä ympäristölle haitallisia raskasmetalleja,
biosideja tai liuottimia.

• Ehkäisee sammaloitumista, hometta ja halkeilua.

• Hengittävä huokoinen pinta.

• Käsitellyn puun pinnasta tulee vaalea ja sileä, ja se 
saa ikääntyessään ajan mittaan kauniin hopeanhar-
maan sävyn.

• Uudelle tai vanhalle puulle.

• Valmis käsittely 1 päivässä. 1 litra riittää noin 8–10 
m2:n käsittelyyn.

Tuotetta käytetään eri puulajeille yhdessä Or-
ganoWood Puunsuoja 01:n kanssa (ks. erillinen puu-
lajitaulukko), OrganoWood-puutavaran suojaamiseen 
vedeltä ja lialta sekä puun huoltokäsittelyyn. Tuotetta 
on saatavana  1 l, 3 l, 5 l ja 10 litran astioissa.

PUUNSUOJA 02.
LIKA- JA VESISUOJA





• Ympäristömerkitty puhdistusaine puupinnoille
ulkotiloissa. Ruotsin lluonnonsuojeluliiton Hyvä
ympäristövalinta -luokitus.

• Tehokas tiiviste, joka on tarkoitettu kevyesti tai
voimakkaasti likaantuneiden pintojen puhdistukseen
ennen OrganoWood®-puunsuojakäsittelyä tai
sen jälkeen.

• 0,5 litran OrganoWood 03 Puupesu -tiiviste riittää
noin 250 m2:n kevyesti likaantuneen pinnan tai noin
125 m2:n voimakkaasti likaantuneen pinnan
puhdistukseen.

MENEKKI
• Kevyesti likaantunut pinta (yleispuhdistus): 1 dl
OrganoWood® 03 Puupesua sekoitetaan 5 litraan
haaleaa vettä (valmis käyttöliuos riittää noin 50 m2:n
puhdistukseen).

• Voimakkaasti likaantunut pinta (tehopuhdistus):
2 dl OrganoWood® 03 Puupesua sekoitetaan 5
litraan haaleaa vettä (valmis käyttöliuos riittää noin 50 
m2:n puhdistukseen).

03. PUUPESU
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* Katkaisupinnat / päätypuu V =  viikkoa

*** Puunsuoja 01 käsittelyn jälkeen voi ilmetä värinmuutoksia, jotka tasoittu-

vat noin kuukauden kuluessa.

Suosittelemme aina Puunsuoja 02 käsittelyä näkyville pinnoille.

Ennen kuin käsittelet muita kuin edellä mainittuja puulajeja, kysy 

neuvoa OrganoWoodilta tai Sarbon Woodwise Oy:ltä.

OrganoWood-puunsuojatuotteilla käsitelty puu saa ajan oloon 

luonnollisen hopeanharmaan sävyn.
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www.organowood.com

JAKELIJA
Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puh./Tel. 019 2644 200
www.osmocolor.com


