
SAVIKROHV 

Kasutamiseks kuivades siseruumides 
 
Looduslikul savil, kuni 2 mm teraga liival  ja armeerival kiul põhinev krohvisegu.  
Omadustelt lähedane juba sadu aastaid Eesti aladel kasutatud savikrohvile. 
Savikrohvi toodetakse valge, punaka või roheka tooniga savist. Vastav märge kotil.  
 
SAVIKROHVI SAAB KASUTADA 

 Erinevatel mineraalsest ehitusmaterjalidest pindadel. Samuti puidust, pilliroomattidest ja muust 
sarnasest materjalist seinte ja lagede tasandamiseks või krohvimiseks.  

 Igasuguste vanade krohvipindade renoveerimiseks. 
 
ALUSPIND 

 Aluspindu on soovitav eelnevalt puhastada. Eemaldada lahtine tolm, värv, pigi jne.  

 Puidule krohvides on hea kasutada puidust või muust materjalist krohvimatti.  

 Ebastabiilsetel aluspindadel kasutada kindlasti raabitsvõrku. 
 
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS 

 Vala segamisnõusse vett. Lisa vajalik kogus segupulbrit.  

 Sega segumikseriga, kuni kogu mass on täielikult märgunud.  

 Täiendava vee lisamisega saad töötamiseks sobiliku viskoossusega segumassi.  

 Lasta segul veidi seista ja segada veel kord. 

 Valmissegatud Savikrohv on kasutatav mitmeid päevi.  
 
TÖÖTAMINE SAVIKROHVIGA 

 Savikrohvi saab seinale visata kelluga. Suuremate pindade korral kasutada segupritsi.  

 Tasandamiseks  kasutada metallist, plastist või puidust silureid-hõõruteid.  

 Tasandatud pindu saab järeltöödelda ja anda krohvipinnale vajalik struktuur või kuju.  

 Savikrohv kõveneb  kuivades. Seepärast ei või seinale kanda pakse krohvikihte (üle 10 mm) 
korraga.  Paksud kihid  kuivavad ebaühtlaselt ning krohvipinda võivad tekkida praod. Iga järgnev 
krohvikiht kantakse eelneva krohvikihi peale veidi õhemalt. Sealjuures peab eelnev krohvipind olema 
kindlasti kuivanud. Savikrohviga kaetud pindu saab värskendada ja parandada kui kuivanud 
krohvipindu niisutada. 

 
KUIVAMINE 

 Kuivamise kiirus sõltub ruumi niiskussisaldusest ja õhu temperatuurist.  

 Kuivamise kiirendamine õhupuhurite, lampide või muu sarnase abil võib tekitada krohvipinda 
pragusid. Kuivanud pindu on soovitav värvida või tolmuvabaks muuta vaid looduslike vahenditega, 
mis ei takista krohvipinna edasist „elamist“.  

 Tähtis on säilitada Savikrohviga krohvitud pinna hingamis- ja akumuleerimisvõime. 
 
PIIRANGUD     

 Savikrohv ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.  

 Töötlemisel pole vaja kasutada kaitsevahendeid.  

 Hoida silmi mehaaniliste vigastuste eest. 

 Savikrohviga töötamisel peab nii õhu kui ka aluspinna temperatuur püsima plusskraadides. 

 Savikrohvi ei ole soovitav kasutada märgades või kõrge õhuniiskusega ruumides.  

 Savikrohvi pinnale sattunud vesi pehmendab krohvipindu. Märgunud pinnad vajavad uuesti 
kuivamist. 

 
SÄILITAMINE 

 Savikrohv pakendatakse 20 või 25 kg paberkottidesse.  

 Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.  

 Segupulbri säilimisajale piiranguid ei ole.  
 
KULUNORM KROHVIMISEL 

Lauskrohvimisel 1 cm kihiga kulub keskmiselt 20 kg Savikrohvi  pulbrit 1 m2  seinapinna kohta. 


