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Lubiliimvärv 
 
Lubiliimvärv: 

 Sisaldab lubjapastat, tselluloosliimi, peenestatud lubjakivijahu ja 
hüdraulilisi lisandeid 

 Parimaks aluspinnaks on naturaalsetel sideainel põhinevad lubi- ja 
savikrohvid ning teised tugevamad madalama imamisvõimega 
mineraalsed krohvid nagu tsement-, kipskrohvid jms. Värvida on 
võimalik ka siledaid pindasid, nagu lihvitud kipskrohvid, kipsplaadid, 
papp jm, samuti sobib kasutamiseks puitpindadel. 

 Kattev värvikiht: krunt + üks kuni kaks värvikihti 

 Naturaalne toon: valge, matt 

 Sobilik nii kuivadesse kui ka niisketesse ruumidesse 

 Sobilik ka kuivadele fassaadosadele ehk katuseräästaga kaetud 
seinapindadele 

 
Eelniisutamine 
Enne värvimist tuleb aluspinda kergelt niisutada puhta veega, pintsli või pihustiga. Niisutada selliselt, et vesi ei hakkaks 
mööda pinda alla valguma. Aluspind ei tohi liigsest veest läikida, pind peab olema kergelt matt ja imav. 
 
Kruntimine 
Lubiliimvärvi aluspinnaks sobib igasugune puhas tolmuvaba eelniisutatud pind. Libedad pinnad tuleb karestada. Tugevasti 
imavad pinnad (puhtad lubi- ja savikrohvid) tuleb eelnevalt kruntida. Krundiks sobib suurema seidainesisaldusega ja 
vedelam lubiliimvärvi krunt. 
Krundi ülesandeks on poorsust ja imavust tasandada. Samuti parandab see värvi nakkumist aluspinnaga ja vähendab 
värvikulu. 
 
Toonimine 
Lubiliimvärvi saab toonida looduslike värvimuldadega. Värvimulda võib lubiliimvärvile lisada kuni 3% (20 l lubiliimvärvi 
kohta maksimaalselt 1 kg). Enne värvile lisamist tuleks pigment väikse koguse sooja veega lahustada. Sobivad kõik aluselises 
keskkonnas püsivad mineraalsed värvimullad. NB! Lubiliimvärvi toon muutub kuivades oluliselt heledamaks. 
 
Värvimine 
Värvikelmes pingete vältimiseks kontrolli, et värv ei oleks liiga paks, vajadusel lisa vett. Vedelat värvi on lihtsam peale kanda 
ja tulemus jääb ühtlasem. Värvimise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 ºC. Enne värvimist veendu, et aluspinnad 
oleksid puhtad ja kuivad. Krohvitud pindasid värvides pühi lahtine liivatera eelnevalt harjaga maha. 
Soovitame lubiliimvärviga värvida krunt ja 1-2 värvikihti, üks kiht päevas. Enne iga värvikihti tuleb pinda kergelt niisutada. 
Värvi saab pinnale kanda nii värvirulli kui ka pintsliga. Viimase kihi soovitame  pinnale kanda lubjapintsliga, risti- või 
ringikujuliselt võõbates. Värvimisel peab alati hoidma värviserva märjana. Rantide tekkimise vältimiseks tuleb värv kanda 
pinnale kiiresti, järjest ja ühtlase kihina. Kanna värv pinnale õhukeste kihtide kaupa. Värvi tuleb kindlasti aeg-ajalt segada!  
 
Järelniisutamine 
Pärast värvimist tuleb värvitud pindasid kaitsta liigse kuivamise eest. Selleks tuleb pinda paaril päeval järelniisutada. 
Järelniisutamine on vajalik värvi tõhusamaks karboniseerumiseks.  
 
Värvikulu 
1 l lubiliimkrunti katab ühes kihis ~4-7 m

2
 pinda, sõltuvalt pinna karedusest. 

1 l lubiliimvärvi katab ühes kihis ~4-7 m
2
 eelnevalt krunditud aluspinda. 

  
Töövahendid 
Naturaalsele värvile sobivad naturaalse karvaga suuremad pintslid. Värvida saab ka pikakarvalise rulliga. Pintslit kasutades 
on tulemuseks omapärane sein, kus on näha maalrihinge ja käsitööd. Anumad ja pintslid saab pärast värvimist puhtaks 
pesta sooja veega. 
 
Ohutus: 
Lubi on kergelt söövitava toimega! Lubjapastaga töötamisel kasuta veekindlaid kindaid ja prille. Pritsmete sattumisel silma 
loputa kohe rohke veega. 

lubiliimvärvi krunt + kaks 
värvikihti lubikrohvil 


