
Puuosien käsittely

Monitoimivälineiden liimapuurungot käsitellään ensin OrganoWood -puunsuoja 01 peruskäsittelyaineella, 
jolloin puun lahonkestoa ja palonsuojaominaisuuksia parannetaan. Vesipohjainen tuote koostuu piin mi-
neraaleista ja luonnollisista kasviaineista. Viimeinen käsittelykerta tehdään OrganoWood -puunsuoja 02 
viimeistelyaineella. Tuote tekee puusta paremmin vettä ja likaa hylkivän, vähentää pintakasvuston riskiä 
ja tekee pinnasta helpommin puhdistettavan. Tuote sisältää vain aineita, joka voidaan palauttaa takaisin 
luonnolliseen kiertoon. Näin orgaaninen materiaali muuttuu prosessissa lahoamisen sijaan mineraaleiksi, 
jotka muodostavat fyysisen esteen puukuituja syöviä mikro-organismeja vastaan.

OrganoWood -käsittelyn 
jälkeen puu näyttää aluksi 
vaaleammalta kuin käsit-
telemätön puu. Joissakin 
tapauksissa harmaantumi-
nen voi olla läikikästä tai 
pieninä pisteinä, mutta tämä 
tasaantuu suhteellisen nope-
asti. Nämä ovat normaaleja 
prosessin vaiheita, eivätkä 
vaikuta puutavaran home-
suojaan tai kestävyyteen. 

Noin vuoden kuluessa puu 
on saavuttanut kauniin har-
maan sävyn ja aurinkoisissa 
paikoissa prosessi voi olla 
nopeampikin.

Lisätietoja:
https://organowood.com/fi/
https://www.osmocolor.com/sahkoinen-tuotekansio/organowood-tuotteet

OrganoWood -käsitellyn puun muuttuminen noin 12 kuukauden kuluessa.

Luonto-, Moderni-, Meri- ja Pohjoinen -mallistot

OrganoWood® on ympäristöluokiteltu pintakäsittely- ja kunnossapitomenetelmä puutavaralle. Patentoitu tekniikka 
luo fyysisen esteen lahottajasienten etenemiselle muodostaen vettähylkivän pinnan, ja samalla puu saa tehokkaan 
palosuojan. OrganoWood®-puunsuoja-aineilla käsitelty puutavara ikääntyy luonnollisesti saaden ajan myötä ho-
peanharmaan sävyn. OrganoWoodin puunsuojatuotteet jäljittelevät luonnon omaa fossiilisoitumisprosessia sitoutuen 
puun kuituihin palkitun ja patentoidun OrganoClick®-teknologian ansiosta.

Lähde: Organowood / Sarbon Woodwise Oy

OrganOWOOd-MaLLiSTOT



Huoltovapaat 
materiaalit
Vaadimme leikkivälineiltäm-
me huoltovapautta ja pit-
käikäisyyttä. Siksi Luonto-, 
Moderni-, Meri- ja Pohjoinen 
-mallistojen materiaalit on 
tehty kestämään aikaa ja ku-
lutusta. 

Maanpäälliset metalliosat 
ovat ruostumatonta teräs-
tä, jotta mm. hiekan ku-
luttava vaikutus ei aiheuta 
ruostumista. Puuosat ovat 
irti maasta ja kuumasinki-
tyt perustuslevyt eivät pää-
sääntöisesti tarvitse betonia. 
Lattiamateriaalit ovat liu-
kuestettyä filmivaneria kulu-
misen minimoimiseksi ja tur-
vallisuuden maksimoimiseksi. 
Katot ja laidat ovat kestävää 
HPL -levyä, joiden väreillä 
ja kuvioinneilla on leikitelty, 
tehden välineistä lapsia in-
nostavia. Lisäksi paneeleista 
löytyy useita leikkitoimintoja, 
joilla lisätään välineiden leik-
kiarvoa.

Luonto-, Moderni-, Meri- ja 
Pohjoinen -mallistojen puu, ja 
levyosien värit eivät ole vaih-
dettavissa. Voit kuitenkin va-
lita mieleisen värimaailman 
neljästä eri mallistosta!
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Takuu ja huolto

Luonto-, Moderni-, Meri- ja Pohjoinen -mallistoilla on samat takuuajat ja -ehdot, kuin LeikkiSetin muillakin 
leikkivälineillä. Kuten kaikkia käsiteltyjä puuosia, myös OrganoWood käsiteltyjä puuosia on suositeltavaa 
huoltokäsitellä ajoittain. Huoltokäsittelyyn käytetään OrganoWood-puunsuojaa 02, mitä on saatavilla hyvin 
varustelluista rautakaupoista.
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