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Ympäristöystävällinen Organowood suojaa puuta ja tekee siitä ajan mittaan tasaisen helmenharmaan. Käsitelty puu tuntuu sileältä ja näyttää tyylikkäältä.

Luonnollinen puun harmaannuttaja
Organowood on ympäristöystävällinen suoja-aine, joka parantaa puupinnan kestävyyttä ja antaa suojaa sekä
likaa että kosteutta vastaan. Lisäksi se harmaannuttaa puun muutamassa kesässä tyylikkään helmenharmaaksi.
Organowood-sarjaan kuuluu kolme tuotetta.
Organowood on uudenlainen tapa suojata puuta ympäristöystävällisesti. Suoja-aineet ovat saaneet vaikutteita luonnollisesta fossiloitumisprosessista – niiden sisältämät piiainekset imeytyvät puuhun ja muodostavat suojan ulkoisia vaikutuksia
vastaan. Organowood-käsittely tekee puusta kestävämpää ja saa pinnan hylkimään vettä. Tuotteet ovat täysin myrkyttömiä
ja haitattomia.
Sarjaan kuuluu kolme tuotetta: Puunsuoja 01, Puunsuoja 02 sekä Puupesu 03. Kaksivaiheisella käsittelyllä saadaan paras
suojaustulos. Puunsuoja 01 parantaa puupinnan kestävyyttä ja harmaannuttaa puupinnan ajan mittaan auringon sekä
ilmankosteuden vaikutuksesta. Kun ensimmäinen käsittely on kuivunut, pinnalle levitetään Puunsuoja 02, joka luo puulle
voimakkaasti vettä hylkivän pinnan ja suojaa sitä lialta. Sen ansiosta vesipisarat vierivät pinnalta helmeillen pois. Tehokasta
ja turvallista Puupesua voidaan käyttää silloin, kun likaantunut puupinta halutaan puhtaaksi.
Organowoodilla voidaan käsitellä monia ulkopintoja, kuten terasseja, laitureita, aitoja, puisia puutarhakalusteita ja talon
julkisivuverhouksia. Käsittely ei muuta puun väriä merkittävästi, mutta ajan mittaan se antaa puulle tasaisen vaaleanharmaan
sävyn. Organowoodilla käsiteltyä puuta kelpaa katsella ja se on myös miellyttävän tuntuinen.
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.

Kaipaatko lisätietoa? Ota ystävällisesti yhteyttä:
Sirpa Pitkänen, Osmo Color, 040 4511 083, sirpa.pitkanen@osmocolor.com
tai Kati Marjamaa, 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
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