MUUDAB PUIDU HÕBEHALLIKS
JA VASTUPIDAVAKS

KESKKONNAKLASSI NÕUETELE
VASTAV
PUIDUKAITSE

UUENDUSLIK, LOODUSEST
INSPIREERITUD PUIDUKAITSESÜSTEEM, MIS VASTAB KESKKONNAKLASSI NÕUETELE
OrganoWood® on looduse enda nippide
abil töötanud välja ainulaadsed ja tõhusad
puidukaitsetooted ühegi mürgise aineta.
Põhimõte on geniaalselt lihtne.
OrganoWoodi puidukaitsesüsteemi kuuluvad tooted jäljendavad orgaaniliste materjalide loomulikku fossiilistumise protsessi ja lootoseõie ülihüdrofoobseid (vett hülgavaid) omadusi.
OrganoWoodi puidukaitsevahend 01.: süttimis- ja
mädanemisvastane kaitsevahend
Seenemürkidega immutamise asemel rikastatakse puidukiude räniga. See tekitab seenmädaniku kaitseks füüsilise
barjääri ja annab puidule süttimisvastased omadused. Peale
selle muudab see traditsiooniliselt surveimmutatud puidu
pinna heledamaks. Hea keskkonnavaliku (Bra Miljöval)
ökomärgisega.
OrganoWoodi puidukaitsevahend 02.: mustust ja vett
hülgav kaitsevahend
Lisab puidukiudude pinnale vett tõrjuvaid molekule, mis
sunnib veepiisku puidult maha voolama. Puit muutub vett
hülgavaks, mis vähendab vee puitu tungimist ja puidu
„mängimist“ ning seeläbi ka puidu pragunemist.
OrganoWoodi puidupuhastusvahend 3.
Ülikontsentreeritud puhastusvahend. Kasutatakse kõikide
välitingimustes asuvate puitpindade kergemaks või tööstuslikuks puhastamiseks. Hea keskkonnavaliku (Bra Miljöval)
ökomärgisega.
Patenditud puidukaitsetehnoloogiad on välja töötatud
Stockholmi ülikoolis ja Rootsi põllumajandusülikoolis aastaid
kestnud teaduslike uuringute põhjal. Tooteid valmistab
OrganoWood AB Rootsist.

Loomuliku fossiilistumisprotsessi jäljendamise teel oleme
välja töötanud protsessi, mis aitab puidul osaliselt fossiilistuda, saavutatades seeläbi
nii mädanemis- kui ka süttimiskindluse.

PUIDUKAITSEVAHEND 01.:
SÜTTIMIS- JA MÄDANEMISVASTANE KAITSEVAHEND
• Tõhus veepõhine puidukaitsetoode, mis koosneb ränimineraalidest ja taimsetest ainetest.
Töödeldud puit saavutab süttimist takistavad omadused ja
suurema vastupidavuse mädanikule.
• Ei sisalda keskkonnaohtlikke raskmetalle, biotsiide ega
lahusteid. Rootsi Looduskaitseühingu hea keskkonnavaliku
(Bra Miljöval) ökomärgisega, Rootsi ehituskaupade hindamisorganisatsiooni soovitusega.
• Kasutuskohtadesse, kus puit vajab tugevamat kaitset
– terrassid, sillad, piirdeaiad, välisvoodrilauad, puitmööbel jne.
• Toode sobib kasutamiseks nii uuel kui ka vanal surveimmutatud puidul, männi lülipuidul, kuusel, lehisel jne.
• Täielik töötlus ühe päevaga. Vaid üks pealekandmiskord,
1 liitrist jätkub u 8–10 m2-le.
• Tekitab hingava mikropoorse pinna.
• Töödeldud puit saavutab heleda sileda pinna, mis vananeb
kaunilt ja omandab aja jooksul loomuliku hõbehalli tooni.
• Kasutatakse ka OrganoWoodi töötlusega puidu lõikepindade
töötlemiseks.
Toode on mõeldud kasutamiseks koos OrganoWoodi puidukaitsevahendiga 02.: mustust ja vett hülgav kaitsevahend
välitingimustes pikaajalise toime saavutamiseks. Saavutatav
terviklik puidukaitsesüsteem pikendab veelgi puidu kasutusiga,
aitab ära hoida niiskuskahjustusi
us ja organismidele
o gan s de e soodsa
kasvukeskkonna tekkimist puidu
du pinnale, mis püsib kauem kauni
ja värskena. Toodet pakutakse
e kogustes 1 l, 3 l, 5 l ja 10 l.

PUIDUKAITSEVAHEND 02.:
MUSTUST JA VETT HÜLGAV
KAITSEVAHEND
• Tõhus puidukaitsetoode, mis koosneb orgaaniliste ränipolümeeride ja taimsete ainetega vesiemulsioonist. Töödeldud puit
on paremini kaitstud mustuse ja vee eest.
• Kasutuskohtadesse, kus puit vajab tugevamat niiskuskaitset –
terrassid, sillad, piirdeaiad, välisvoodrilauad, puitmööbel jne.
• Ei sisalda keskkonnaohtlikke raskmetalle, biotsiide ega
lahusteid.
• Pärsib organismidele soodsa kasvukeskkonna, hallituse ja
pragude tekkimist.
• Tekitab hingava mikropoorse pinna.
• Töödeldud puit saavutab heleda sileda pinna, mis vananeb
kaunilt ja omandab aja jooksul loomuliku hõbehalli tooni.
• Uuele või juba vananenud puidule.
• Täielik töötlus 1 päevaga. 1 liitrist jätkub u 8–10 m2-le.
Toode on mõeldud kasutamiseks koos OrganoWoodi puidukaitsevahendiga 01.: süttimis- ja mädanemisvastane kaitsevahend surveimmutatud puidul, lehisel, männi lülipuidul või
kuusel täieliku puidukaitse tagamiseks. Sobib kasutamiseks ka
mitmetel lehtpuuliikidel (vt tabel).
OrganoWoodi, OrganoWood Selecti või OrganoWood Select
Plusi töötlusega puidu lõppviimistluseks/hoolduseks kasutada
ahendiga 01.: mustust ja vett hülgav
OganoWoodi puidukaitsevahendiga
kse kogustes 1 l, 3 l, 5 l ja 10 l.
kaitsevahend. Toodet pakutakse

PUIDUPUHASTUSVAHEND 3.
• Ökomärgisega puhastusvahend välitingimustes asuvatele
puitpindadele. Rootsi Looduskaitseühingu hea keskkonnavaliku (Bra Miljöval) ökomärgisega.
• Ülikontsentreeritud vahend kergelt või tugevasti määrdunud pindade puhastamiseks enne või pärast nende
töötlemist OrganoWoodi puidukaitsetoodetega.
• 0,5 liitrit ülikontsentreeritud OrganoWoodi puidupuhastusvahendist 03. jätkub u 250 m2 kergelt määrdunud pinna või
u 125 m2 tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks.
• Pärast OrganoWoodi töötlusega puidu tööstuslikku
puhastamist soovitatakse puitu töödelda OrganoWood®-i
puidukaitsevahendiga 02., et täielikult taastada puidupinna
vetthülgavus.
• Toode ei ole mõeldud kasutamiseks survepesuga, mis võib
põhjustada puidu kulumist.
• Puitu puhastatakse erineval moel olenevalt selle vanusest,
varasemast pinnaviimistlusest jne. Vt põhjalikumat juhendit
tootelehel.
KULU
• Vähe määrdunud pinnad (tavapuhastus): 1 dl OrganoWoodi
puidupuhastusvahendit 03. segada 5 liitri leige veega
(valmis lahusest jätkub u 50 m2-le).
• Tugevasti määrdunud pinnad (tööstuslik puhastus):
2 dl OrganoWoodi puidupuhastusvahendit 03. segada
5 liitri leige veega (valmis lahusest jätkub u 50 m2-le).
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*** Pärast töötlemist puidukaitsevahendiga 01. võib esineda värvimuutusi, mis
kaovad u 1 kuu möödudes.
Nähtaval asuvaid lõikepindu soovitame alati töödelda puidukaitsevahendiga 02.

Kui soovite töödelda ülaltoodust erinevaid puiduliike, palume
enne töötlemisega alustamist küsida nõu OrganoWoodilt või
Welin & Co-lt.

UUS TÖÖTLEMATA MÄNNIPUIT

UUS SURVEIMMUTATUD PUIT
ENNE
TÖÖTLUST

1–2 AASTA
MÖÖDUDES
TÖÖDELDUD
PUIDUKAITSEVAHEND 02.

OrganoWoodi puidukaitsevahenditega töödeldud puit vananeb
loomulikult, omandades aja jooksul hõbehalli tooni.

www.organowood.com

TURUSTAJA, TEHNILINE TUGI JA TOOTELEHT:
Welin & Co, Stenhagsvägen 45-47
SE-184 33 Åkersberga
08 5441 0440, support@welinoco.com
www.welinoco.com

