
	

Savivärv	
Savivärv	 on	 kergelt	 struktuurne	 värv	 kuivades	 ruumides	 kasutamiseks.	 Savivärviga	 saab	 katta	 nii	
mineraalseid	krohve,	kergelt	imavaid	aluspindu,	kui	ka	mati	kruntvärviga	kaetud	siledaid	seinapindu.	
Värv	 koosneb	 savist	 ja	 liivast	 ning	 sellele	 annavad	 värvuse	 looduslikud	 savi	 toonid.	 Savivärvi	 on	
võimalik	 toonida	 ka	 Kreidezeit’i	 naturaalsetepigmentidega.	 Savivärvitud	 pindadele	 on	 iseloomulik	
pilvine	lõpptulemus,	mis	on	osaliselt	tingitud	tema	enda	eripärast	kui	ka	pintsliga	paigaldusest.	
	
Kasutamine,	sobivad	aluspinnad:		
Savivärv	on	pintsliga	lihtsalt	paigaldatav	seina-	ja	laevärv	sisetöödeks.	Väga	hästi	sobivaks	aluspinnaks	
on	 savikrohv,	 kuna	 see	 on	 sama	 sideaine	 baasil.	 Savivärvi	 on	 võimalik	 paigaldada	 kõigile	
mineraalsetele	krohvidele,	eelnevalt	lauspahteldatud	või	kruntvärvitud	kips-	ja	fermacellplaadile	ning	
kõigile	 looduslikele	 värvidele.	 Kui	 aluspinnaks	 on	 vana	 dispersioonvärv,	 tuleb	 alati	 katsetada,	 kas	
savivärv	sellele	nakkub.	Kui	aluspinnas	on	 tehtud	kohtparandusi,	 siis	 tuleb	kogu	pind	enne	savivärvi	
paigaldamist	 vastavalt	 aluspinna	 materjalile	 ühtlaseks	 kruntida.	 Kruntimata	 kohtparandused	
joonistuvad	nähtavate	laikudena	savivärvi	pinnale.	Savivärvi	kiireks	kuivamiseks	on	vajalik,	et	ruumis	
oleks	 tagatud	 hea	 õhutus.	 Savivärv	 ei	 sobi	 koormust	 saavatele	 seintele	 (näiteks	 köögi	 tööpinna	
tagused,	esikud),	kuna	see	ei	talu	mehaanilist	hõõrdumist.	Ruumi	temperatuur	peab	olema	värvimise	
ajal	vähemalt	+6	kraadi.	
	
Omadused:		

• veega	segatav	pulber		
• lihtsalt	paigaldatav		
• difuusne	(	veeauru	liikumisele	avatud)		
• väga	hea	katvusega		
• naturaalsed	toonid:	loodusvalgest	tumepunaseni		
• Kreidezeit’i	pigmentidega	toonitav		
• korduvalt	ülevärvitav	

	
Koostis:		

• jahvatatud	savid		
• peeneteraline	kvartsliiv		
• kaoliin			
• tärklis	

	



Kõik	koostisained	on	looduslikku	päritolu.	Sideaineks	on	looduslikud	savimineraalid	ja	tärklis.	Ei	sisalda	
säilitusaineid,	lahusteid	ega	biotsiide.	
		
Ettevalmistus:		
Aluspind	 peab	 olema	 kuiv,	 puhas,	 tolmu-	 ja	 rasvavaba.	 Pind	 tuleb	 puhastada	 vanadest	 lahtistest	
krohviosakestest	ja	värvikihtidest,	vajadusel	teha	krohviparandusi.	Vanad	liimvärvikihid	ja	tapeediliim	
tuleb	põhjalikult	maha	pesta.	Võimalikud	õlilaigud	betoonpindadelt	tuleb	eemaldada.	Kipsplaat	tuleb	
parima	tulemuse	saavutamseks	lauspahteldada	ja	kruntida	kaseiinkrundiga.		
	
Kruntimine:		
Värvi	 alla	 soovitame	 olenemata	 aluspinnast	 Kreidezeit’i	 kaseiinkrunti,	 mis	 aitab	 tagada	 ühtlase	
imavusega	aluspinna	ning	parandada	nakkuvust.	Kruntimine	aitab	krohvipindade	puhul	vähendada	ka	
värvikulu.	Kruntimata	krohvipinna	korral	tuleks	värvimise	lihtsustamiseks	ja	värvikulu	optimeerimiseks	
niisutada.	
	
Värvi	segamine:		
Savikrohvitud	 pindade	 värvimiseks	 segatakse	 1kg	 värvi	 1,5-1,7L	 veega.	 Vee	 vajadus	 sõltub	 savivärvi	
põhja	 toonist(kreemvalge	 ja	 punane	 vajavad	 rohkem	 vett).	 Soovitame	 alustada	 väiksemast	
veekogusest,	lasta	värvil	seista	ning	seejärel	vett	vähehaaval	juurde	lisada.	Savivärvi	konsistents	peaks	
olema	nagu	20%	hapukoor.	Pulber	tuleb	veega	ühtlaseks	massiks	segada,	paariks	tunniks	seisma	jätta	
ning	 seejärel	uuesti	hoolikalt	 läbi	 segada,	vajadusel	 vett	 lisada.	Värvipigment	 tuleks	eelnevalt	eraldi	
topsis	väikese	koguse	veega	pastaks	 segada	ning	alles	 siis	ülejäänud	värvikoguse	sisse	 lisada.	Kokku	
tuleb	 segada	 alati	 kaks	 märga	 segu!	 Vältida	 kuiva	 pigmendipulbri	 lisamist	 valmissegatud	 värvile.	
Savivärvile	 võib	 lisadada	 kuni	 10	%	 Kreidezeit’i	 pigmente.	 Võimalik	 on	 ka	 tugevam	 toonimine,	 kuid	
sellisel	juhul	tuleb	alati	teha	prooviruut,	veendumaks,	et	pind	ei	jääks	liigse	pigmendi	tõttu	määrima.	
	
Kulu:		
Olenevalt	aluspinnast	150m2	ühe	kihi	kohta.	Värvikulu	täpsemaks	väljaarvutamiseks	on	soovitav	teha	
katsevärvimine	 väiksel	 pinnal(nt	 väiksem	 sein,	mille	m2	 on	 lihtne	 välja	 arvutada	 ja	 jagada	 kulunud	
värvi	 kogusega)	 Värvikulu	 sõltub	 aluspinna	 struktuurist	 ja	 imavusest.	 Ühtlasema	 katvuse	
saavutamiseks	 värvitakse	 savivärvi	 alati	 kahes	 kihis.	 Aluspinnaga	 samas	 toonis	 värskendusvärvimist	
võib	 teha	 ka	 ühes	 kihis.	 Savivärv	 on	 seinale	 kandes	 läbikumav,	 saavutades	 katvuse	 allestäielikult	
kuivanuna.	Kahe	värvikihi	paigaldamise	vahe	võiks	olla	ca	12	tundi.	Kui	värv	on	täiesti	kuivanud,	võib	
selle	pehme	kuiva	harjaga	üle	harjata	ja	kergelt	niiske	pintsliga	üle	töödelda.	Selle	käigus	eemalduvad	
lahtised	 pindmised	 liivaterakesed	 ja	 tuleb	 esile	 savivärvile	 omane	 kvartsliiva	 sädelus.	 Töövahendiks	
sobib	suur	pehme	naturaalse	karvaga	pintsel.	Töövahendid	saab	puhtaks	pesta	sooja	veega.	
	
Safrani	soovitused:		

1. Savivärvi	 pinnale	 kandmiseks	 soovitame	 teha	 risti-rästi	 pintsli	 liigutust.	 Pintsli	 liigutuse	
tehnikast	sõltub	pinna	lõpptulemus.	

2. Valmissegatud	 värvi	 soovitame	 kasutada	 ära	 2-3	 päeva	 jooksul.Vahepealsel	 ajal	 hoiustada	
jahedas.	Jälgida,	et	valmissegatud	värv	ei	jääks	pikemaks	ajaks	põrandaküttega	pinnale.		

3. Kvartsliiva	 sädeluse	 välja	 toomiseks	 soovitame	 kuivanud	 värvipinna	 üle	 töödelda	 kergelt	
niisutatud	pintsliga.	

	
	
	



Säilitamine:		
Jahedas	ja	kuivas	kohas	säilib	värvipulber	vähemalt	3	aastat.	
	
Tootja:	
Toodetud	Safran	OÜ	tellimusel	Austrias.	
	
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.	


