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Organowood suojaa puuta ja tekee siitä kauniin harmaan
Ympäristöystävällinen Organowood puunsuojaainesarja toimii kuten luonnon omat suojamekanismit. Lopputuloksena puun pinnasta tulee vaalea
ja sileä, ja se saa ikääntyessään ajan mittaan kauniin
hopeanharmaan sävyn.
Organowood-käsittely pyrkii toistamaan eebenpuusta
tuttua luonnonmekanismia, jossa mineraalit fossiloituvat
puuhun tehden siitä kovan, vettähylkivän ja hitaasti
lahoavan. Puunsuoja-aineet edistävät puun harmaantumista tasaisesti vaaleanharmaan sävyiseksi.
Organowood sopii ulkokäyttöön – mainiosti esimerkiksi
terasseihin, laitureihin ja puutarhakalusteisiin. Tuotteita
voidaan käyttää havupuulle, painekyllästetylle puulle
sekä useille lehtipuulajeille. Sarjaan kuuluu kolme
tuotetta: Puunsuoja 01 Palo- ja lahosuoja, Puunsuoja 02
Lika- ja vesisuoja sekä Puupesu 03.
Pintakäsittely on kaksivaiheinen. Puunsuoja 01 levitetään puhtaalle pinnalle, ja se parantaa puun lahon- ja
palonvastustuskykyä. Kun ensimmäinen käsittely on kuivunut, pinnalle levitetään Puunsuoja 02, joka luo puulle
voimakkaasti vettä hylkivän pinnan ja suojaa sitä lialta.
Puupesu 03 tehokas ja turvallinen puhdistusaine, kun
likaantunut pinta halutaan puhtaaksi. Organowood-käsitelty puu vanhenee luontaisesti ajan mittaan ja prosessi
vaatii sekä auringonvaloa että kosteutta. Sääolot vaikuttavat muutoksen ottamaan aikaan.
Organowood-puunsuoja-aineet ovat myrkyttömiä ja
niissä käytetyt aineet on luokiteltu terveydelle ja ympäristölle vaarattomiksi. Organowood on ruotsalainen,
patentoitu keksintö, ja Suomeen sitä maahantuo Osmo
Color.
Hinnat: Organowood Puunsuoja 01 noin 28,50 euroa/1
litra, Puunsuoja 02 noin 29 euroa/1 litra ja Puupesu 03
-tiiviste noin 29 euroa/0,5 litraa.

Organowood on ympäristöystävällinen puunsuoja- ja huoltojärjestelmä puutavaralle, joka harmaantuu sen ansiosta luonnollisesti.

Organowood-käsittely on kaksivaiheinen. Organowood 02 Lika- ja
vesisuojalla lisätään puukuitujen pintaan voimakkaasti vettä hylkiviä
molekyylejä, joka saa vesipisarat valumaan pois puun pinnalta.

Kaipaatko lisätietoa? Ota ystävällisesti yhteyttä:
Sirpa Pitkänen, Osmo Color, 040 4511 083, sirpa.pitkanen@osmocolor.com
tai Kati Turpeinen, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi.
Osmo Color
Osmo Color on vuonna 1878 perustettu saksalainen perheyhtiö, joka toimii puunjalostuksen ja rakennustarvikekaupan aloilla. Puun pintakäsittelyaineita
Osmo Color on valmistanut vuodesta 1964 lähtien. Yritys on merkittävä suomalaisen sahatavaran jatkojalostaja. Osmo Colorin maalitehtaalla Saksassa
on oma laboratorio, jossa tehdään tuotekehitystä ja tutkimusta. Sarbon Woodwise Oy on Osmo und Color GmbH & Co. KG:n tytäryhtiö Suomessa.
www.osmocolor.fi

