SAVIVÄRV
Kirjeldus

UKU savivärvid on 100% looduslikud ning toodetud päikeseenergiaga. Laia valiku toonide saamiseks on kasutatud
erinevaid savipulbreid ning kõrgekvaliteetseid täiteaineid, mis tagavad lihtsa paigalduse ja suurepärase tulemuse.

Kasutus

Sobib erinevate pindade värvimiseks sisetigimustes (puidupinnad, puit- kips- kipskiudplaatide, kivi, tellis, savi-, lubijt. mineraalkrohvid, betoonplokid, Aeroc, Fibo jne.) Ei ole sobiv niisketesse ruumidesse (kelder, dušinurk), samuti ei
sobi läikivate mitteimavate pindade värvimiseks (klaas, metall, jt).

Värvivalik

Valge, lumivalge, oranž, sinep, hall, sirel, kollane, punane, sinine, beež, karamell, roheline, must. Kokku üle 40 erineva tooni. Lisaks saab värve toonida looduslike pigmentidega. Savivärve saab omavahel segada, saavutamaks uusi
toone.

Omadused

Savivärv on lõhnavaba ja ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid ega sünteetilisi liim-ja säilitusaineid. Savivärv ei
takista aluspinna veeaurusiduvust, seda on lihtne paigaldada ning see sobib seinte ja lagede katmiseks interjööris.
Savivärvidega kaetud pinnad on matid, pastelsed ning ei peegelda valgust. Savivärv on hea katvusega ja lisab isikupära ka siledatele pindadele, jättes pinnale kerge struktuuri. Savivärv pärsib hallituse teket ning sobib allergikutele.
Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused.

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, imav, ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja
määrdeainetest (õlid, rasvad jne).

Tingimused

Aluspinna- ja õhutemperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.

Töövahendid

Puhas anum, värvimikser, kellu, pintslid, värvirullid, värviprits.

Värvi valmistamine

Võta värvi valmistamiseks puhas anum ja vala pulber anumasse. Lisa vähehaaval vett, samal ajal mikserdades kuni
värv muutub ühtlaseks tükivabaks pastaks. Puhasta kelluga anuma servad, sest mikserdades koguneb sinna värvitükke. Lisa vajadusel veel vett, jätkates samal ajal mikserdamist kuni oled lisanud kogu vee koguse, mis on kotil
märgitud. Juhul kui värv tundub veel tükkis, lase seista 15min ja mikserda uuesti. Jätka kuni tükid on kadunud. Enne
kasutama asumist lase värvil seista vähemalt 30 minutit.

Toonimine

Savivärve saab omavahel segada. Värvi pigmendiga toonimisel lahusta pigment vähese sooja veega pastataoliseks
ühtlaseks massiks ning lase seista.Veendu, et pigment on korralikult lahustunud ning alles siis sega pigmendipasta
värvi hulka. Kui anuma servadele on jäänud pigmenti, puhasta servad. Lase värvil seista 30 minutit ja sega uuesti
korralikult läbi.

Paigaldus

Hästi imavad aluspinnad (savi- ja lubikrohvid jt.) peaks eelnevalt kruntima UKU krundiga, et tagada ühtlane nake
ja imavus. Teiste pindade puhul on kruntmine soovituslik. Kanna värv pinnale kahes kihis, et aluspind ei jääks läbi
kumama. Kui aluspind on imav, tuleks esimese kihi värv segada vedelam. Mitteimva aluspinna puhul peaks esimese
kihi värvi segama paksema, et katvus oleks parem ja ühtlasem. Lase esimesel kihil täielikult kuivada enne kui teisega
alustad. Värvides pintsliga kasuta eri suunalisi tõmbeid. Ära jää värvimisel liiga kauaks ühe koha peale pintseldama,
sest olenevalt aluspinnast võib värv sellega segunema hakata ning tooni muuta. Rulliga värvimisel püüa pind katta
nii, et rulli serva jutid ei oleks nähtavad ning ära jää liialt kaua üht kohta töötlema- pigem proovi ühe kihi lõikes saavutada ühtlane pind ja ülekatted saad peita järgmises kihis.

Lõppviimistlus

Savivärvi võib üle kruntida pinnatugevuse suurendamiseks.

Materjali kulu

PAKEND

VEE HULK

KATVUS

1 kg

1,4-1,8l

5-6m²

5 kg

7-9l

25-30m²

10 kg

14-18l

50-60m²

Ohutus

Väldi tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pese füsioloogilise lahusega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Kuivsegu säilib suletud pakis kuivades tingimustes 2-3 aastat. Valmis segatud värvi säilita kaetud nõus, jahedas 6
kuud. Uuesti kasutades, sega alati korralikult läbi.

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 01.05.2019.
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