AHJUSEGU
Kirjeldus

Saviukumaja ahjusegu koosneb kvaliteetsest savist ja spetsiaalse sõelkõvera järgi hoolikalt valitud liivast,
millele on lisatud hundinuia kiudu.
Ahjusegu (terasuurus 0-2mm, kuivsegu).

Kasutus

Saviukumaja ahjusegu on mõeldud tulekollete väliskestade (ahjud, kaminad, pliidid), korstnate,
soemüüride ning lesode ladumiseks ja parandustöödeks sisetingimustes. Sobib nii toorsavi- kui põletatud
telliste ladumiseks ja potikivide täiteks.

Värvivalik

Tumepunane ja sinine. Eraldi tellimisel punane, pruun ja hall.

Omadused

Saviukumaja ahjusegu on väga hea nakkuvuse, töödeldavuse ja pinnatugevusega ning talub suuri
temperatuurikõikumisi. Saviukumaja ahjusegu on 100% looduslik ja taaskasutatav.

Aluspind

Kivi peab olema imav, hea nakkuvusega ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad
jne).

Tingimused

Kivipinna, segu ja õhutemperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Temperatuur ei tohi langeda alla 5°C enne
ahjusegu täielikku kuivamist.

Segu valmistamine

Ühele 25kg kotile kuivsegule lisada 5-6 liitrit puhast vett ja segada korralikult läbi. Kõige parem on segu
valmistada kasutamisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0.5h, pärast seismist
tuleb krohvi uuesti segada.

Töövahendid

Kellud ja osavad käed.

Paigaldus

Sõltuvalt kivide tüübist ja soovitud visuaalsest lõpptulemusest võiks segukihi paksus olla 5-15mm. Segu
kaitsmiseks liiga kiire kuivamise eest tuleb kive eelnevalt niisutada. Ahjusegust erineva tooniga vuukide
saamiseks soovitame vuugid jätta 3-5mm sügavuselt tühjaks ning kasutada järelvuukimiseks Saviukumaja
savi peenviimistluskrohve. Enne järelvuukimist või lauskrohvimist soovitame küttekeha "sisse kütta" vastavalt
kütteseadme ehitaja/tootja kasutusjuhendile.

Kuivatamine

Ahjusegu kuivab vee välja aurustumise teel ning peab olema kindlasti täielikult kuivanud enne võimalikku
järelvuukimist või mistahes segu pealekandmist.

Lõppviimistlus

Järelvuukimiseks ja lauskrohvimiseks soovitame kasutada Saviukumaja savi või lubi viimistlus- või
peenviimistluskrohve.

Materjali kulu

Kulu sõltuvalt kivi kujust, suurusest ja vuugi paksusest ca 0.5-1.5kg/kivile.

Ohutus

Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.

Säilitamine

Säilitada kuivades tingimustes.
Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitused töötamiseks. Tootja on materjali
testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat
vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest. Tooteleht kaotab
kehtivuse uue väljaandmisel. Viimati uuendatud: 04.12.2015.
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