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Savivärv 

 

Savivärvi kuivsegu: 

• Sisaldab erinevaid savisid, tselluloosi, purustatud lubjakivi, kvartsliiva 

• Valmis savivärv sobib paljudele aluspindadele: krohv, puit, papp, kivi, kips jne 

• Kattev värvikiht: krunt + üks kuni kaks värvikihti 

• Toonide valik: looduslik valge, kollane, beež, punane 

• Sobilik kuivadesse ruumidesse 

 

 
 

Savivärvi valmistamine 

Savivärvi kuivsegule tuleb lisada puhast vett 1 liiter iga 1 kg kohta. Lisatav veekogus sõltub pindade imavusest – mida 

kergemini imav pind, seda rohkem vett tuleb lisada. Sega kuivsegu veega korralikult läbi. Pärast veega segamist lase värvil 

seista vähemalt pool tundi, segu aeg-ajalt segades. Kui värv tundub liialt paks, võib veel vett lisada ja segada. 

 

Värvikulu 

1 kg savivärvi katab ühes kihis 6...9 m
2
. Näiteks kulub 20 m

2 
suuruse savikrohviga kaetud seina värvimiseks 10 kg savivärvi. 

Sellest piisab nii savivärvi krundi valmistamiseks kui ka kaheks katvaks värvikihiks. 

 

Pakendid 

Savivärv on pakendatud 2,5 kg ja 5 kg plastämbrisse (mahukaalust tingituna kollane savivärv 2 kg ja 4 kg). Saadaval on ka 

suurem 10 kg sisekilega paberkott (valget savivärvi ka 20 kg). 

 

Kruntimine 

Savivärvi aluspinnaks sobib igasugune puhas tolmuvaba pind. Libedad pinnad tuleb eelnevalt karestada. Tugevasti imavad 

pinnad (puhtad lubi- ja savikrohvid) tuleb eelnevalt kruntida. Krundiks sobib lahjendatud savivärv, kuhu on lisatud 10% vett.  

Seega 1 kg savivärvi kuivsegu kohta lisa 1,1 l vett.  

Krundi ülesandeks on poorsust ja imavust tasandada. Samuti parandab see värvi nakkumist aluspinnaga ja vähendab 

värvikulu. 

 

Toonimine 

Savivärvi saab toonida looduslike värvimuldadega. Värvimulda võib savivärvile lisada kuni 5% kuivaine kaalust. Enne värvile 

lisamist tuleks pigment väikse koguse sooja veega lahustada. Sobivad kõik mineraalsed värvimullad. Savivärvi 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. Enamasti piisab ühest 

värvikihist, värv kuivab umbes ühe ööpäeva. Parema katvuse saavutamiseks (eriti tugevasti imavate pindade puhul) võib 

värvida kahes kihis või pinna kruntida ja seejärel ühes kihis värvida. Rantide tekkimise vältimiseks tuleb värv kanda pinnale 

kiiresti, järjest ja ühtlase kihina, pinda eelnevalt kergelt niisutades. Kanna värv pinnale õhukeste kihtide kaupa. Värvi tuleks 

aeg-ajalt segada. Savivärviga värvitud sein ei ole pestav! 

 

Värvikulu 

Värvikulu sõltub alusmaterjalist, mida karedam pind, seda rohkem värvi kulub. 1 kg kuivseguga saab katta 6...9 m
2
 pinda. 

 

Töövahendid 

Naturaalsele värvile sobivad naturaalse karvaga pintslid. Savivärvi ei soovita värvida rulliga. Pintslit kasutades on 

tulemuseks omapärane sein, kus on näha maalrihinge ja käsitööd. Anumad ja pintslid saab pärast värvimist puhtaks pesta 

sooja veega. 


