
TAMPSAVI fraktsiooon 0-8mm    

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. 
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Aluspind 
Aluspind peab olema stabiilne ja tugev, et kanda tampsavist seinte või põranda kaalu.  
 
Tingimused 
Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab krohvimisel olema kõrgem kui 5°C.  
Tampsavi kuivab vee välja aurustumise teel, seetõttu tuleb seinte kuivatamiseks soojal perioodil ruume korralikult 
tuulutada. Kütteperioodil on ideaalseks kuivamiseks soovituslik kasutada ventilaatoreid, soojapuhureid ja niiskusimureid. 
Liiga pikk kuivamisaeg ja liigne õhuniiskus võivad põhjustada seina pinnal hallituse teket, mis ei ole tervisele ohtlik. Kui 
pind on kuivanud, tuleks hallitus pinnalt maha pühkida. Tampsavist tehtud seina kuivamisaeg oleneb seina paksusest ja 
välisest õhutemperatuurist. Peab arvestama vähemalt kolme kuulise kuivamisperioodiga. 
 
Segu valmistamine  
Ühele kotile kuivsegule lisada 1,5-3 liitrit (25 kg kotile) puhast vett ja segada korralikult läbi segumiksriga. Olenevalt 
otstarbest sõltub ka segu niiskus. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu 
enne kasutamist seista 30 minutit. Suurema koguse segu valmistamiseks on võimalik kasutada suuremat horisontaalset 
metallist labadega segumiksrit. Võimalik on segu valmistada ka maas, kasutades koormakatet ja sõtkudes segu 
jalgadega. 
 
Paigaldus 
Saviseinte renoveerimiseks paigaldatakse saalungid, ning tambitakse segu nende vahele. Enne seinte renoveerimist on 
vajalik aluspinna ettevalmistus ning vajadusel savi nakkesegu kasutamine. Uute seinte tampimisel on tähtis saalungite 
kvaliteet, et neis ei tekiks suure pinge all kummumist. Saalungid võivad olla puidust või metallist. Segu tambitakse 
metallist või puidust tamperitega või kasutatakse pneumaatilisi tampereid. Tambitakse kiht kihi haaval. Korraga tampida 
10-15cm segu. Tampimise käigus tihendamise tagajärjel kahaneb segu maht ligikaudu 50%. 
 
Lõppviimistlus  
Tampsavi sisse võib lisada pigmente, kui soovitakse, et kihid on eri tooni. Seinte viimistlemiseks võib kasutada UKU 
savikrohve. Enne viimistlemist pühkida pinnalt tugeva harjaga lahtised liivaterad. Üldjuhul soovitakse tampsavi seinu 
eksponeerida, selleks soovitame pinna kruntida UKU tselluloosi viimistluskrundiga. 
 
Hooldus 
Võimalikele pinnavigastusele saab teha kohtparandusi, selleks on soovitatav säilitada samast partiist viimistlusmaterjali. 
Määrdunud seina võib kuivpuhastada või uuesti katta sama materjaliga. Tampsavi pinna saab õlitamisega muuta 
pestavamaks. Õlitamiseks võib kasutada linaõlivärnitsat. 
 
Materjali kulu  
1500-2000 kg/m³ 
 
Ohutus  
Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega. 
 
Säilitamine  
Kuivades tingimustes säilib igavesti. Niiskust või vett saanud kott, mis on läinud tükki saab korralikult kokku segades 
uuesti kasutada. Tootmiskuupäev asub pakendi põhjal. Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused. 
 


