KESKKONNANÕUETELE VASTAV TÖÖDELDUD PUIT
TERRASSIDE JA FASSAADIDE EHITAMISEKS

MIS ON ORGANOWOOD®?
OrganoWood® on keskkonnanõuetele vastav räniga töödeldud puit, mille töötlusprotsess tagab
hea vastupidavuse ja kauni hõbehalli tooni. Patenditud tehnoloogia kaitseb puitu mädaniku ja
süttimise eest ning muudab selle vett hülgavaks.
OrganoWood® talub raskeid ilmastikutingimusi ning
omandab tuule ja sademete käes kauni hõbehalli tooni.
Ehituspuidule lisaks pakutakse puitresti materjali ja laias
profiilide valikus välisvoodrilaudu.

Patenditud tehnoloogia

Kerge hooldada

Vastupidav

OrganoWood®-i keskkonnasäästlikkus, hõbehallikas toon ja
minimaalne hooldusvajadus muudab selle materjali
huvipakkuvaks nii majaomanikele, arhitektidele, ehitajatele
kui ka kohalike omavalitsuste ehitusspetsialistidele.

Keskkonnanõuetele
vastav

Uuenduslik
Rootsi toode

Hõbehall

TUTVUGE ORGANOWOOD®-I AINULAADSE TEHNOLOOGIAGA
Töötlusprotsessi väljatöötamisel on saadud inspiratsiooni loomulikust fossiilistumise protsessist, mille käigus toimub orgaaniliste materjalide mineraliseerumine sellesse tungivate mineraalide mõjul. OrganoWood® on patenditud uuenduslik Rootsi tehnoloogia, arendus- ja tootmistegevusega Rootsis.
OrganoWood®-i tehnoloogia põhineb biokiudude modifitseerimismeetodite arendamisel saavutatud teaduslikul läbimurdel. Tehnoloogia seisneb puidukiudude räniosakestega
rikastamises kõrgsurve abil. Optimaalse kaitse saavutamiseks peab ränivedelik tungima maltspuitu ja mõne millimeetri sügavusele lülipuitu. Patenditud tehnoloogiaga
modifitseeritud puidus tekkiv keskkond ei ole mädaniku
arenguks soodne. Samuti kaitsevad mittepõlevad räniosakesed puitu süttimise eest.

OrganoWood® Plusi puit on vett ja mustust hülgav, mis tagab
materjali hea vormistabiilsuse, pärsib organismidele soodsa
kasvukeskkonna tekkimist selle pinnale ning muudab pinna
kergesti puhastatavaks.
Vett hülgavad molekulid
tõrjuvad veepiisad
kiudude pinnalt eemale.

Puidukiududega ühendatud
ränimolekulid tekitavad
mädanikule ebasoodsa
kasvukeskkonna ja annavad
tõhusa kaitse süttimise vastu.

Puidukiududega
ühendatud
räniosakesed.
OrganoWood®-i töötlusega puit on
kaitstud mädaniku, tule ja vee eest.

FAKTE PUIDUST
Männipuit on pehme puit, mille paljude eeliste hulka kuuluvad
selle kergesti töödeldavus ja väike tihedus. OrganoWood®-i
töötlusega puit on kuivatatud u 18% niiskusesisalduseni, mis
muudab selle kergemaks välistingimustes kasutatavast
puidust, mida on töödeldud tavameetoditel.
OrganoWood®-i tehnoloogia sobib männi- ja kuusepuidu
töötlemiseks. Mändi kasutatakse traditsiooniliselt terrassilaudade ja ehituspuiduna ning kuuske välisvoodrilaudadena.
Neil puuliikidel on palju oksi, mis annab välimusele
ebaühtlase struktuuri. Kuna männi- ja kuusepuit hakkab
õhuniiskuse ja temperatuuri muutudes kergesti „mängima“,
võivad sellesse pärast paigaldamist tekkida praod, samuti
võivad oksakohtadesse tekkida augud, eriti kuivadel
perioodidel. Õhuniiskuse suurenedes tõmbuvad praod
enamasti kokku tagasi.
Välistingimustes kasutatav puit hallineb iseenesest, kuid see
võib toimuda ebaühtlaselt, olenevalt aastaajast ja ilmastikust.

Teatud juhtudel võib hallinev puit alguses tunduda laiguline
või hallisäbruline, kuid välimus ühtlustub suhteliselt kiiresti.
Juba umbes aasta pärast on saavutanud otsese päikese
käes seisnud OrganoWood®-i puit kauni ühtlaselt halli pinna.
Varjus seisval puidul võib selleks kuluda kauem aega, kuid
lõpptulemus on sama. Rõhtse asetusega puit hallineb
tavaliselt kiiremini kui püstine puit.
Üks nähtus, mis on omane igasugusele välistingimustes
asuvale vananevale puidule, on selle n-ö karvaseks
muutumine. See toimub peamiselt just päikselistes
kohtades, kus päikese UV-kiirgus lagundab puidukiudusid
kokku siduvat ligniini. Puidu karvaseks muutumine on
looduslikus ringluses täiesti loomulik protsess, mis ei mõjuta
puidu omadusi. Aja jooksul see lakkab. Kui terrass on kuiv,
võib karvaseks muutunud pinna peene liivapaberiga üle lihvida
või lagunenud ligniini jäägid harjaga maha pühkida ning
seejärel töödelda OrganoWood ®-i puidukaitsevahendiga 02.

ORGANOWOODI®-I KASUTUSALAD
MILLEL?
» Terrassid
» Fassaadid
» Sillad
» Õuealad
» Sillad

KUS?
» Õuemööbel
» Terrassid
» Piirdeaiad
» Pergolad
» Laudteed

» Müraplangud
» Konstruktsioonid
» Katuseterrassid

» Eramud
» Rõdud
» Aiad
» Kortermajad
» Koolid/lasteaiad

» Avalikud ruumid
» Pargid/mänguväljakud
» Looduskaitsealad
» Ostukeskused

Terrass

Sild

Pergola

Õuemööbel

Avalik ruum

Fassaadilaudis

KESKKONNATINGIMUSTELE VASTAV EHITUSPUIT
OrganoWood®-i töötlusega puit on välja töötatud kasutamiseks rasketes ilmastikutingimustes
mürgiseid immutusvahendeid kasutamata. Kõik OrganoWood®-i toodetes kasutatavad ained
on mürkideta ja võivad sattuda tagasi looduslikku ringlusse. Tänu sellele ei ole seda materjali
vaja käidelda keskkonnaohtliku jäätmena, vaid tavalisele töötlemata puidule kehtivate kohalike
reeglite järgi. Kõik materjalis sisalduvad ained on CLP-määruses (EÜ nr 1272/2008)
klassifitseeritud tervisele ja keskkonnale ohutute ainetena.

OrganoWood®-i puidukaitsetooted olid Rootsis esimesed
omasuguste seas, millele omistati Rootsi looduskaitseühingu
hea keskkonnavaliku (Bra Miljöval) ökomärgis.
OrganoWood®-i töötlusega puidule on antud säästliku
ehitamise organisatsiooni Sunda Hus heakskiit ja Rootsi
ehituskaupade hindamisorganisatsiooni soovitus. Tooted on
kantud BASTA registrisse.

OrganoWood®-i toodete tootmiseks kasutatav tehnoloogia
valiti Rootsi parimaks keskkonnauuenduseks 2008 ja see
teenis ehitusorganisatsiooni Nordbygg parima uudismaterjali tiitli (Hetaste materialnyhet 2014). Maailma Looduse
Fond (WWF) omistas ettevõttele 2010. aastal tiitli Climate
Solver ja 2015. aastal tiitli Sustainia 100 company.

KVALITEET JA VASTUPIDAVUS
Vastupidavus

Päikese peegeldusnäitaja (SRI)

2013. aastal algatas Rootsi tehniliste uuringute instituut (SP)
koostöös Malmö linnaga sõltumatu uuringu erinevat liiki
puitrestimaterjalide ja pinnatöötlusvahendite võrdlemiseks.
Eesmärk oli võrrelda erinevate materjalide omadusi
muuhulgas mikroorganismidele, pragunemisele ja materjali
deformeerumisele vastupidavuse suhtes. Katsed näitasid, et
OrganoWood®-i omadused vastasid muuhulgas NTR-AB
surveimmutatud puidu omale. Standardis SS-EN 350
sätestatud loodusliku kestvuse suhtes on OrganoWood®-i
liigitatud kõige kõrgemasse 1. klassi.

Nn Cool Roofi tehnikaga soovitakse saavutada võimalikult
kõrget SRI-näitajat, mis juhiks päikesesoojust hoonele edasi
võimalikult vähe, aidates seeläbi kokku hoida jahutusega
seotud kulusid. Lisaks väheneb sellega linnadesse
kuumasaarte tekkimise oht. Valguse peegeldumist ja
neeldumist hinnatakse kaalutult skaalal 0–100. Rootsi
tehniliste uuringute instituudi ASTM E1980-11 katses
saavutas OrganoWood SRI tulemuse 82,4, mis on väga hea
näitaja.

Sertifikaadid
Süttimis- ja mädanemiskindlus
OrganoWood®-i töötlusega puit on tõendatult mädanemiskindel, olles edukalt läbinud standardis SS-EN 113
kirjeldatud mädanemiskindluse katse. Süttimiskindluse
määramisel standardi SS-EN 13501-1 kohaselt kehtivad
puitresti materjalile ja välisvoodrilaudadele erinevad
kriteeriumid. OrganoWood®-i terassilaud kuulub süttimiskindluse poolest kõrgeimasse klassi Bfl(s1) ja
OrganoWoodi välisvoodrilaud klassi C (s1,d0). OrganoWoodi
toodetel on 15-aastane mädanemiskindluse garantii (vt
garantiitunnistust).

Igasugune OrganoWood®-i töötlusega puit omab FSC või
PEFC sertifikaati.

ORGANOWOOD®-I TERRASSILAUAD JA KARKASSIPOSTID
ORGANOWOOD®
OrganoWood®-i töötlusega terrassilaudade jaoks kasutatav männipuit pärineb
Lõuna-Rootsi parimatest männimetsadest. Lõuna-Rootsi metsadest pärinevale
puidule on iseloomulik selle suhteliselt kiire kasv, mis annab puitrestidele
mitmekesisema oksamustri ja veidi väiksema lülipuidu osakaalu võrreldes
põhjapoolsetest metsadest pärit puiduga.

Terrassilaud

ORGANOWOOD® SELECT
OrganoWood® Select terassilauana jaoks kasutatav männipuit pärineb Kesk- ja
Põh-ja-Rootsi parimatest männimetsadest. Nendest piirkondadest pärinevale puidule on iseloomulik lülipuidu suhteliselt suur osakaal ning väiksemad ja ümarama
kujuga oksakohad.

Terrassilaud

ORGANOWOOD® SELECT PLUS
OrganoWood® Select Plus terrassilauana kasutatav männipuit pärineb Rootsi
keskosast ja see kuulub OrganoWood®-i tooraine sellesse sortimenti, mis pakub
ühtlasemat ja rahulikumat välimust võrreldes OrganoWood Selecti toodetega.
Materjali on lisaks sügavtöödeldud OrganoWood®-i puidukaitsevahendiga Träskydd
02. Mustuse- ja veekaitse muudab materjali vett hülgavaks, tagab hea
vormistabiilsuse, pärsib organismidele soodsa kasvukeskkonna tekkimist materjali
pinnale ning muudab pinna kergemini puhastatavaks.

ORGANOWOOD®-I KARKASSIPOSTID

ORGANOWOOD®-I RÕHTLATT

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)

45 x 45
45 x 70
45 x 95
45 x 120

45 x 145, C24
45 x 170, C24
45 x 195, C24
45 x 220, C24

28 x 45

ORGANOWOOD®-I RIHVELDATUD

ORGANOWOOD®-I POSTID

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)

28 x 120

70 x 70
95 x 95

ORGANOWOOD®-I KÄSIPUU
Mõõdud (mm)

34 x 145

Mõõdud (mm)

22 x 95
28 x 120

Mõõdud (mm)

28 x 120
28 x 145
34 x 145

Terrassilaud
Mõõdud (mm)

28 x 120
34 x 145

ENNE ORGANOWOOD®-I TERRASSILAUDADE PAIGALDAMIST
OrganoWood®-i töötlusega puit on välja töötatud taluma õues, maapinna kohal valitsevaid tingimusi.
» Enne paigaldamist hoidke materjali kinnikaetuna ja
korralikult ventileerituna.

» Puidu niiskusprobleemide vältimiseks peab puitresti
kõrgus maapinnast olema vähemalt 30 cm.

» Laudade vahele jäetav õhuvahe peab olema 120 mm
laiuse korral vähemalt 5 mm ja 145 mm laiuse korral
vähemalt 7 mm. Puidu niiskusesisaldus (mis on hooajati
erinev) võib mõjutada terrasilaudade tegelikke mõõte,
mistõttu on soovitatav materjal enne paigaldamist üle
mõõta, et kohandada õhuvahe laius sobivaks.

» Ehituslikult soovitame tagada terrassile altpoolt hea
ventilatsiooni, et vältida kummumise probleeme.

» Kasutage A2 või A4 kvaliteediklassi roostevabasid
kruvisid või C4 kvaliteediklassi viimistletud kruvisid.
» Lõigatud, puuritud või muul viisil ette valmistatud materjali
tuleb töödelda OrganoWood®-i puidukaitsevahendiga 01.
Träskydd parima võimaliku mädanemiskaitse tagamiseks.
Nähtavale jäävaid otspindu tuleb töödelda OrganoWood®-i
puidukaitsevahendiga 02. parima kaitse tagamiseks.

» Terrassilaudade määrdumise või mikroorganismide
soovimatu tekkimise korral, materjali pinnale, puhastage
terrassilauad OrganoWood®-i puidupuhastusvahendiga
03. Pärast puhastamist
on
terrassi
soovitatav
töödelda OrganoWood®-i puidukaitsevahendiga 02.
» OrganoWood®-i töötlusega terrassilaudasid ei värvita.
Soovitame pinda viimistleda OrganoWood®-i puidukaitsevahendiga 02 , iga kolme aasta tagant või vajaduse
korral.

» Terrassi alune talastik peab 22 mm paksuse terrassilaua korral olema maksimaalse sammuga 40 cm. 28
mm ja 34 mm paksuse terrassilaua korral peab talade
samm olema 60 cm.

Enne

1 aasta pärast

ORGANOWOOD® PLUSI VÄLISVOODRILAUAD
OrganoWood®-i töötlusega Plusi välisvoodrilauad on keskkonnanõuetele vastav suurepäraste
omadustega puitmaterjal. See on looduslikku värvi puit, mille vastupidavus mädanikule,
esmaklassiline süttimiskaitse ja vormistabiilsus on saavutatud biotsiide ning mürgiseid
raskmetalle lisamata. OrganoWood(R)-i töötlusega Plusi välisvoodrilaudu on lisaks
sügavtöödeldud OrganoWood®-i puidukaitsevahendiga 02. Mustust ja vett hülgav kaitsevahend,
mis muudab puidu vett hülgavaks.

PUIDULIIGID JA PROFIILID
KUUSK
Algselt looduslikku värvi naturaalsed voodrilauad saavutavad aja möödudes
hõbehalli tooni. Materjal valitakse hoolikalt kvaliteetsest, Rootsi parimates piirkondades kasvanud kuusepuidust. Ligikaudne tarneaeg 3-9 nädalat. (soovitame
tarneajad maaletoojaga üle täpsustada).
Soontega poolpunnlaud

Täispunnlaud

sirgete servadega

22 x 120

Soontega poolpunnlaud
laia faasiga

22 x 145

22 x 120

SEEDER
Western Red Cedar on väga ilmastikukindel puiduliik, mille „mängimine“
niiskuse mõjul on minimaalne. Seeder on fantastiline fassaadimaterjal, mis
omandab aja möödudes kauni hõbehalli värvuse. Ligikaudne tarneaeg 3 -9
nädalat. (soovitame tarneajad maaletoojaga üle täpsustada).
Laia faasiga

Laia faasiga

UYL-profiil

17,5 x 86

17 x 137

19 x 190

Ülaltoodust erinevate profiilide tellimisel on ligikaudne tarneaeg 3-9 nädalat.
Soovitame tarneajad maaletoojaga üle täpsustada.

TÖÖTLUS
ORGANOWOOD®-I SURVEIMMUTUSEGA
Konkurentsitult parima tulemuse saavutamiseks ja rangete toimivusnõuete
täitmiseks, nt süttimiskaitse suhtes, soovitame valida OrganoWood®-i
surveimmutusega välisvoodrilauad. Kaunis välisvooder, mis omandab aja
möödudes kauni hõbehalli tooni.
ORGANOWOOD®-I PIHUSTUSEGA
Leebemate toimivusnõuete korral võite valida OrganoWood®-i
pihustusega välisvoodrilauad.
Kaunis välisvooder, mis omandab aja möödudes kauni hõbehalli tooni.

ENNE ORGANOWOOD®-I VÄLISVOODRILAUDADE PAIGALDAMIST
» Enne paigaldamist hoidke materjali kinnikaetuna ja
korralikult ventileerituna.
» Kui märkate materjalil ristisuunalisi triipe, on need tingitud
OrganoWoodi toodete töötlemisest survekambris, mis
tagab puidukaitsevahendite parima tungimise puitu.
» Ristisuunalised triibud muutuvad vähem silmatorkavaks,
kui need üle pühkida, hõõruda/lihvida ja/või lasta neil
ilma mõjul pleekida.

» OrganoWood®-i töötlusega välisvoodrilauad on looduslikku värvi. Lauad vananevad loomulikult, omandades aja
möödudes kauni hõbehalli tooni. Puidu hallinemise kiirus
sõltub materjali paigaldusviisist ja asukohast ilmakaarte
suhtes. Hallinemisprotsess võib olenevalt ilmastikutingimustest olla erinev. Päikese eest täielikult kaitstud
kohta, näiteks rõdu alla paigaldatud välisvoodrilauad
hallinevad aeglaselt või üldse mitte.
» OrganoWood®-i töötlusega välisvoodrilaudu ei värvita.

» Kasutage galvaniseeritud naelu, A2 või A4 kvaliteediklassi
roostevabasid kruvisid/naelu või C4 kvaliteediklassi
viimistletud kruvisid/naelu.
» Lõigatud, puuritud või muul viisil ette valmistatud materjali
tuleb töödelda OrganoWood®-i puidukaitsevahendiga 01.
ja OrganoWood®-i puidukaitsevahendiga 02., et oleks
tagatud parim võimalik mädanemisvastane kaitse.

Enne

1 aasta pärast

HOOLDUS JA VIIMISTLUS
OrganoWood®-i töötlusega puit on looduslikku värvi ja omandab aja möödudes kauni
hõbehalli tooni. Seda materjali ei värvita, soovitame üksnes viimistlemist OrganoWood®-i
puidu-kaitsevahendiga 02. Puit on elav materjal, mis nõuab olenevalt ilmastikutingimustest
ja kulumisastmest erineval määral hooldust. OrganoWood®-i töötlusega puit on väga
kulumiskindel ja nõuab minimaalset hooldust.
OrganoWood® on välja töötanud kolm toodet, mis kõik koos moodustavad täieliku puidukaitsesüsteemi. Need tooted
sobivad kasutamiseks nii OrganoWood®-i töötlusega puidu kui ka muu puitmaterjali puhul, näiteks tavalisel
surveimmutatud puidul, seedril, lehisel jne. OrganoWood®-i puidukaitsesüsteemi kasutamisel välistingimustes omandab
puit kõvema ja siledama pinna ning kauni hõbehalli tooni.

OrganoWood®-i puidukaitsevahendit 01. kasutatakse
süttimis- ja mädanemisvastase kaitsevahendina puidu
kruntimiseks, et kaitsta seda süttimise ning mädanemise
eest. OrganoWood®-i puidukaitsevahend 01. mõjub puitu
pleegitavalt ja muudab puidu pinna kõvemaks, tänu
millele puidupind tundub siledam ega pragune nii kergesti.
Toode on mõeldud kasutamiseks OrganoWood®-i
töötlusega puidu lõike- ja otsapindadel ning muul
töötlemata või töödeldud puidul, millele soovitakse anda
tõhusamat kaitset mädanemise ning süttimise vastu.
Tootel on Rootsi looduskaitseühingu hea keskkonnavaliku
(Bra Miljöval) ökomärgis.

Tootja: OrganoWood AB, Linjalvägen 9-11 SE-187 66 Täby
08 674 00 80, info@organowood.com www.organowood.com

OrganoWood®-i puidukaitsevahendit 02. kasutatakse
mustust ja vett hülgava puidukaitsevahendina
OrganoWood®-i puidukaitsesüsteemis OrganoWood®-i
töötlusega puidu lõppviimistluseks ja hooldamiseks.
Toode annab puidule vett ja mustust tõrjuvad omadused,
pärsib organismidele soodsa kasvukeskkonna tekkimist
materjali pinnale ja muudab selle kergemini puhastatavaks.
OrganoWood®-i puidupuhastusvahendit 03. kasutatakse
puidu puhastamiseks enne selle töötlemist teiste
puidukaitsesüsteemi toodetega ja puidu regulaarseks
hooldamiseks. Tootel on Rootsi looduskaitseühingu hea
keskkonnavaliku (Bra Miljöval) ökomärgis.

Maaletooja: Osmo Baltic OÜ Registrikood: 12278054
Läike tee 32/2 Peetri alevik, Rae vald Harjumaa 75312
Telefon: 6827917 e-post. osmo@osmo.ee www.osmo.ee

