
 

Marmor-lubivärv (struktuurne) 

Üldine info: 
Lubi-sideainega värv siseruumides kasutamiseks. Sisaldab täiteainena jahvatatud marmorit, mis 
annab värvile hea katvuse. Kõrge pH tõttu toimib viimistletud pind loodusliku fungitsiidina ja ei 
lase hallitusel tekkida. Sobib seetõttu hästi niisketesse ruumidesse. Samas leiab palju kasutust ka 
eluruumides, just tänu oma kaunile pilviselt mõjuvale pinnale. Värv on saadaval kahes versioonis: 
sile ja struktuurne. 
 

• Marmor-lubivärv:  
matt, naturaalne loodusvalge toon, sileda pinnaga. 
 

• Marmor-lubivärv (struktuurne):  
sisaldab peeneid marmorliiva lisandeid, mis annavad värvitud pinnale teraja struktuuri. 
Ühtlustab aluspinna kergemaid ebatasasusi. Täidab ka poorid ja väiksemad praod. Sobib 
struktuuri tõttu väga hästi lasuurvärvidele aluseks. 
 

Erinevalt tavalisest lubipasta ja vee segust saab marmor-lubivärviga katva pinna tavaliselt kahe, 
sageli aga ka ühe kihiga. 
 
Tugeva pinna saamiseks on oluline, et värv ei kuivaks liiga kiiresti (lubi vajab kivistumiseks 
süsihappegaasi ja niiskust). Tuuletõmmet tuleks seega vältida. Tugevalt imavaid aluspindu tuleb 
eelnevalt niisutada. Samuti on mugavamaks paigaldamiseks ja materjali kulu vähendamiseks 
soovitatav pindu pritsimistehnikas niisutada kahe värvikihi vahel. Aluspindu niisutades tuleks 
vältida liigmärgumist(vesi ei tohiks pinnal voolama hakata) 
 
Kasutamine: 
Sobivateks aluspindadeks on kõik töötlemata mineraalsed krohvid siseruumides (lubi-, 
lubitsement-, savikrohv), kivi- ja müüritisepinnad. Kõige paremini sobib värv värskele lubikrohvile. 
Savi- ja kipskrohvile või kipsplaadile värvimisel on vaja pind enne kaseiinkrundiga (art 145) 
kruntida. Sobib ka betoonile värvimiseks. 
 



Kohtparandustega seinte puhul peab aluspinna kindlasti enne marmor-lubivärviga töötlemist üle 
kruntima. Uue ja vana pinna imavus on erinev ja lubivärvi pind võib seetõttu peale kuivamist jääda 
kohati erinevat tooni. Ei sobi tapeetidele, vanadele dispersioon- ja õlivärvi kihtidele, 
kunstmaterjalist pindadele ja välispindadele. Varem liimvärviga värvitud pindadelt tuleb liimvärvi 
kiht enne korralikult maha pesta. 
 

Omadused: 

• eriti sobiv allergikutele (töötlemata metüültselluloosi kasutamise tõttu) 

• difuusne 

• hea kattevõimega, matt 

• pritsmekindel 

• kõrge PH tase (13), väldib hallituse teket 

• kasutusvalmilt pakendatud 

• kergesti värvitav 

• värvi ülejäägid on kompostitavad 

• värvist ei satu õhku kahjulikke aineid, lõhnavaba 

• mitmeid kordi ülevärvitav 

• erikaal ca 1,5 kg / liiter 

 

Koostis: 
Puudega põletatud marmorlubi, marmorjahu ja -sõelmed, allikalubi, metüültselluloos, vesi. 
 
Eeltööd: 

• Aluspind peab olema tolmuvaba, kuiv, rasvavaba ja tugev. Kipsplaadi puhul tuleb vuugid 
armeerida ja täita vuugipahtliga ja seejärel teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga. 

• Vanad liimvärvikihid või muud kriitivad kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid 
eemaldada. Tapeediliimi jäägid samuti hoolikalt maha pesta. 

• Pudiseva liivaga pinnad korralikult puhtaks harjata. 

• Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt 
eemaldada. 

• Võimalikud õlijäägid betoonipinnalt eemaldada. 

• Liiga pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada ja teha parandused. 

• Plekkide läbituleku vältimiseks kruntida pinnad enne maarjajää krundiga (art 101). 
Kontrollimiseks teha proovipinnad. 

 
Värvimine: 

1. Kruntimine: 
Savikrohv, kipskrohv ja pahteldatud kipsplaadid ning pudisevad aluspinnad tuleb enne värvimist 
kruntida 2-3 kihis kaseiinkrundiga (art 145).  
 
 
 



Kõik teised mineraalsed ja imavad aluspinnad korralikult veega niisutada. Lubivärv kantakse 
niiskele aluspinnale! 
 

2. Esimene värvikiht / lõppkiht: 
Värv korralikult läbi segada trellpuuri otsa kinnitatud vispliga ja ühtlase õhukese kihina 
harjaga/pintsliga pinnale kanda. Vastavalt vajadusele võib värvi kuni 10% ulatuses veega 
lahjendada. Pritsmete sattumisel kõrval asuvatele pindadele tuleb need kohe veega eemaldada.  
 
Marmor-lubivärvi tuleb pinnale kanda suure pehme pintsliga. Värvimisel jälgida, et seinale ei 
tekiks ülevalt alla suunal värvides paane ja tugevaid ülekattekohti. Pigem kasutada pintsliga 
töötamisel risti-rästi poolkaare liigutust ja liikuda värvi seinale kandes sujuvalt ja kiirelt edasi. 
Arvestada tuleb sellega, et pintsli tõmbed jäävad näha ka peale värvi kuivamist. 
 
Täieliku katvuse saamiseks tuleb värvida kaks kihti. Väga ebatasastel pindadel võib osutuda 
vajalikuks värvida ka kolm kihti.Värvimise ajal on värvikiht läbikumav. See muutub katvaks alles 
peale kuivamist. Töötamise ajal tuleb värvi aeg-ajalt uuesti segada. 
 
Värvimine niisketes ruumides: 
Vanni- dušširuumis tuleks kaseiinkrundist võimalikult hoiduda ja kruntida hästi lahja lubivärviga. 
Savikrohvi puhul tuleks esimene värvikiht 20% veega lahjendada ja sellega kruntida. Teine kiht 
värvida lahjendamata värviga. Teiste mineraalsete krohvide korral pind hoolikalt niisutada. 
 
Sobivad tööriistad: 
Suur, pehme ja tihe pintsel. Fassaadihari (art nr P 6080) 
 
Toonimine: 
Värvi on võimalik toonida kuni 5% sisalduseni kõigi KREIDEZEIT värvimuldade, mineraal- ja spinell-
pigmentidega (maks. 750 g pigmenti 10 l nõu kohta). Tooninäidiseid saab vaadata meie 
salongidest. Teiste tootjate pigmentide kasutamisel peab jälgima, et need oleksid aluselises 
keskkonnas püsivad. Pigmendid hõõruda enne värvile lisamist väikese koguse veega ühtlaseks 
pastaks. 
 
Toonitud lubivärvile on omane kergelt ebaühtlane varjund ja pilvine lõpptulemus. 
 
Pakendid: 
Art. nr. 886 - 10 l - struktuurne 
Art. nr. 888 - 10 l - sile 
 
Toodet on võimalik osta sobivas koguses vastavalt pinna suurusele.  
Täpsemat hinnapakkumist küsige palun meie salongidest. 
 
Kuivamisaeg: 
Et pind saaks korralikult karboniseeruda tuleks lasta värvil kahe värvimise vahel vähemalt 12 tundi 
kuivada. 



Kuivamistingimused: 
Marmor-lubivärvile sobib kuivamiseks kõige paremini temperatuur 8 - 20°C ja õhuniiskus 60 - 
80%. 
 
Kulu: 
Krunditud või eelniisutatud pindadel on kulu ühe kihi kohta ca 200ml/m2 kohta 
Täpsemad kulunormid tuleb iga pinna jaoks eraldi kindlaks määrata. 
 
Säilitamine: 
Jahedas, mittekülmuvas kohas ja õhutihedalt suletuna säilib värv vähemalt 2 aastat. 
 
Tööriistade puhastus: 
Kohe peale kasutamist pesta puhta vee või sooja seebiveega (nt oliiviõliseep art nr 220). 
 
Ülejääkidega ümberkäimine: 
Ülejäänud värvi ei tohi kanalisatsiooni valada. Värvi jäägid võib panna kompostihunnikusse. 
Kuivanud jäägid võib panna ka majapidamisprügi hulka. 
 
Tähistus: 
Xi – ärritav 

 

Ohutus: 
Lubivärv on aluseline. Töötades kanda kaitseprille ja kummikindaid. Nahka võiks eelnevalt 
kreemitada rasvase kreemiga. Värvipritsmed tuleks nahalt kohe veega maha pesta. Silma sattudes 
loputada rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 
 
Maaletooja:  
Safran OÜ 
www.safran.ee 
 
Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei 
järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. 
Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. 
Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust 
tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni 
avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud. 

http://www.kreidezeit.de/
http://www.safran.ee/

