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Pidä puupinnat luonnollisen raikkaina ja vaaleina pitkään
Puu on ajaton ja kaunis sisustusmateriaali, jonka sävyyn aurinko
kuitenkin vaikuttaa ja väri tummuu ja kellastuu ajan kuluessa.
Puun vaaleuden säilymistä voi pidentää luonnonmukaisesti seinäja kattopinnoilla Uviwax UV-suojavahalla tai Gammeldags Puulipeäkäsittelyllä, joka soveltuu myös puulattioiden käsittelyyn.
Sisustustrendit vaihtelevat, mutta luonnollisuus on aina muodissa. Myös
pintojen turvallisuus ja ajattomuus ovat yhä tärkeämpiä, joten monet
perinteiset puunkäsittelytuotteet, kuten lipeät ja vahat, ovat usean sisustajan, rakentajan ja remontoijan pintakäsittelyvalintoja.
Puulajin valinta kannattaa tehdä huolella lopputulosta ajatellen, sillä
eri puulajit tummuvat eri tavoin. Uusi havupuu on materiaalina kauniin
vaalea, mutta auringon UV-säteily patinoi puupintaa nopeasti. Tuore
puu tuleekin käsitellä viipymättä. Jos pinta kuitenkin ehtii tummua, on se
hyvä hioa takaisin vaaleaksi ennen käsittelyä.

Kodin ja kesämökin seinä- ja kattopintojen raikkaus voidaan
säilyttää pitkään Uviwax UV-suojavahakäsittelyllä.

Puun vaaleuden säilyttämiseen on erilaisia tapoja. Auringossa kylpevien
kohteiden puisten seinä- ja kattopintojen suojaukseen soveltuu erityisen hyvin vesiohenteinen Uviwax UV-suojavaha. Tuotteen sisältämä
suoja-aine muodostaa suojan auringon haitallisia säteitä vastaan, aivan
kuten aurinkosuojavoide iholle, joten se ei kokonaan poista auringon
vaikutuksia, mutta hidastaa niitä huomattavasti.
Uviwax on helppo levittää ja se kuivuu nopeasti, minkä ansiosta toisen
käsittelyn voi tehdä jo saman päivän aikana. Se jättää kauniin silkinhimmeän pinnan ja säilyttää puun luonnollisen vaaleuden hyvin. Uviwaxilla
käsitelty pinta on kuivuttuaan helppohoitoinen ja se hylkii vettä ja likaa,
pinta on turvallinen myös lemmikeille ja kasveille.
Perinteikäs havupuun lipeäkäsittely puolestaan vaikuttaa suoraan puuhun. Gammeldags Puulipeä on havupuupintojen esikäsittelyaine, jolla
puun vaaleus saadaan säilymään kauniina mahdollisimman pitkään.
Puulipeä soveltuu hyvin etenkin lattioiden käsittelyyn. Käsittely ei vaadi
erityistaitoja tai -laitteita, mutta jonkin verran työtä ja aikaa. Lipeöinti ei
muodosta puulle suojaavaa pintaa, joten puu on käsiteltävä lipeöinnin
jälkeen Osmo Color Öljyvahalla.
Hinnat:
Gammeldags Puulipeä 45 euroa 0,75 l
Uviwax UV-suojavaha 40 euroa 0,75 l

Gammeldags Puulipeällä käsiteltyjen lattioiden luonnollinen
vaaleus säilyy pitkään.

Kaipaatko lisätietoa? Ota ystävällisesti yhteyttä:

Sirpa Pitkänen, Osmo Color, 040 4511 083, sirpa.pitkanen@osmocolor.com
Emma Raunio, PerPR, 050 5203 564, emma@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.com

