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Mitä on Kivipuu?

Takaamme laadun

Turvallista, luonnollisesti
Kesäisellä kivipuuterassilla on mukava nauttia 
auringosta paljain jaloin. Kivipuuterassi on  
valmistettu luonnon raaka-aineista. Kivipuu on 
miellyttävä ja turvallinen myös pienten jalkojen 
ja tassujenkin alla.

Kivipuun sulkeutuneen solukalvon ansiosta  
se soveltuu mainiosti eri vuodenaikoihin.  
Sen pinta pitää kosteuden poissa, joten  
lahoamista ei pääse tapahtumaan. Kevään tul-
len se on heti käyttövalmis ilman huoltoa.

Kivipuuta valmistetaan myös silikaatilla pinta-
käsiteltynä, jolloin sen vettä hylkivät ominai-
suudet korostuvat. Kivipuu on myös paloturval-
linen valinta.

Kivipuu on täysin myrkytön, luonnon omaan 
fossiloitumisprosessiin perustuva kestopuu. 
Sen ansiosta Kivipuu on sekä äärimmäi-
sen kestävää että paloturvallista. Kivipuu- 
käsitelty puu patinoituu auringonvalossa 
kauniin harmaaksi. 

Sitä ei tarvitse öljytä joten se on käytännössä 
huoltovapaa. Raaka-aineena käytetään koti-
maista valikoitua mäntyä, joka prosessoidaan 
laadukkaaksi kivipuuksi.

Olemme kehittäneet fossiloitumisprosessia 
niin, että oikeilla menetelmillä ja aineilla 
sitä on saatu nopeutettua merkittävästi. 
Valmistusaineena on pääasiassa hiekka sekä 
muut myrkyttömät luonnon aineet, kuten 
hedelmämehu. Kivipuu saa aurinkoisella 
paikalla noin vuoden kuluessa kauniin ja 
kestävän pinnan.

Annamme tuotteelle myös 10 vuoden 
rajoitetun lahoamattomuustakuun. Kivipuu 
pitää pintansa Suomen haastavissa 
olosuhteissa.



Myrkytön

HuoltovapaaKestävä

Kotimainen

Aikajana

Kivipuu valmistetaan luon-
non omilla ehdoilla, eikä sen  
valmistuksessa käytetä myrkkyjä. 
Siksi se sopii hyvin esimerkiksi 
ulkoterasseille.

Kivipuu ei lahoa. Se hylkii likaa 
ja vettä, joten se säilyy kestävä-
nä ja kauniina vuodesta toiseen. 
Kivikyllästys lisää puun kovuutta 
sekä kulutuskestävyyttä.

Kivipuu ei tarvitse öljyämistä 
eikä muutakaan käsittelyä. 

Kivipuu valmistetaan kotimai-
sesta PEFC-sertifioidusta puusta.
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Paloturvallinen
Kivipuu on erittäin palo-
turvallinen. Sen pinnassa olevat 
mineraalit muuttavat puun 
ominaisuuksia kivimäiseksi 
ja ehkäisee siten tehokkaasti 
palamista. Paloluokka B, s1, d0 
ainoana Euroopassa.

Kaunis
Kivipuu muuttuu noin vuoden 
kuluessa tyylikkään harmaaksi 
auringon vaikutuksesta.

Kivipuun harmaantuminen auringossa kestää noin vuoden. Alkuvaiheessa värimuutos ei ehkä 
ole kauneimmillaan, mutta odotus palkitaan lopuksi kauniin harmaalla pinnalla, joka kestää 
sateen ja paisteen, tuulen ja tuiskun.

Kivipuun valtit
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Kivipuun asennusohje

1. Kivipuu on laho- ja palosuojattua sahatavaraa. Terassin asennuksessa tulee jättää  
lautojen väliin lopullinen haluttu rako, koska laudat eivät kutistu asennuksen jälkeen.

2. Kivipuu-sahatavara on suojattu käsittelyn ansiosta ympäriinsä, mutta asennuksen  
yhteydessä tehtävissä katkaisuissa laudan sydänosa tulee esille. Suosittelemme katkaisun  
jälkeen päiden suojaamista kivikyllästeellä tai vastaavalla.

3. Asennuksen jälkeen terassi on täysin huoltovapaa. Siihen ei tule laittaa terassiöljyjä  
tai mitään muitakaan vastaavia aineita. Mikäli haluat pintaan vettähylkivän vahasuojan, joka  
mm. ehkäisee ankarista säävaihteluista aiheutuvia halkeamia, suosittelemme puun käsittelyä  
vesi- ja likasuojalla. 

4. Kivipuu-lautojen katkaisu voidaan tehdä tavallisilla sirkkeleillä ja sahoilla, joten 
timanttiterää tai erikoistyökaluja ei tarvita.

5. Kivipuu-laudat voidaan kiinnittää kaikilla kiinnikkeillä, koska puu eikä suoja-aine reagoi 
metallien kanssa. Suosittelemme kuitenkin laadukkaita ruostumattomasta teräksestä tehtyjä 
ruuveja tai nauloja, koska terassi itsessään on hyvin pitkäikäinen.

6. Katkaisujätteet ovat myrkyttömiä, joten ne voi haudata, viedä puujätteen keräysastiaan  
tai hävittää muilla tavoilla. Laho- ja palosuojasta johtuen kompostointi tai polttaminen ei 
kuitenkaan onnistu.

7. Harmaantuminen kestää valoisassa paikassa taivasalla noin vuoden ja varjossa se voi  
kestää kauemminkin. Alkuvaiheessa värinmuutos ei ole kauneimmillaan, mutta lopputulos on  
ajan kuluessa näyttävä.


