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AHJUSAVI  SAVIMÖRT 
 

 

Toote nimi: 
 

 

Ahjusavi savimört sinakashall /0-2 mm/ 25 kg 
Ahjusavi savimört tumepunane /0-2 mm/ 25 kg 
 

 

Kirjeldus: 
 

Hea nakkuvusega, elastne ja tugev looduslikest liivadest ja savist valmistatud ahjusegu.  
 

Ahjusavi ehk savimört sobib kasutamiseks savitelliste ja ahjupottide paigaldamiseks 
ahjudes, pliitides, kaminates ja suitsulõõrides. Samuti sobib korstende, lesode ja 
soojamüüride ladumiseks, potikivide täiteks ning küttekollete parandustöödeks. 
 

Tootmisel on kasutatud traditsioonilise savimördi retsepti. 
 

 

Omadused: 
 

▪ Sideaineks töödeldud (kuivatatud, jahvatatud ja sõelutud) sinakashall savi / 
tumepunane savi 

▪ Täiteaineks pestud, sõelutud ja kuivatatud liivad 
▪ Terasuurus 0-2 mm 
▪ Toon sinakashall / tumepunane 
▪ Tulekindlus 900 oC. Talub suuri temperatuurikõikumisi 
▪ Lisatav vee kogus ~6 l / 25 kg kohta 
▪ Kulu keskmiselt 25 % telliste ja pottvoodri mahust (~1 kg/kivile) 
▪ Pakend 25 kg paberkott 
▪ Kuivsegu 

 

 

Kasutamine: 
 

▪ Ahjusavi sobib kasutamiseks siseruumides ja välitingimustes katusega kaetud 
tulekolletes 

▪ Savitellis või ahjupott peab olema puhas tolmust, rasvast, õlist, lahtistest 
osakestest ja muudest nakkumist raskendavatest ainetest 

▪ Parema nakkuvuse saavutamiseks ja imavuse vähendamiseks on soovitav tellist 
või potti eelnevalt niisutada 

▪ Optimaalne segukihi paksus 8-15 mm 
▪ Hilisema vuukimise planeerimisel jätta vuugid pealispinnast 5-10 mm 

sügavamad 
▪ Enne vuukimist või küttekolde krohvimist lasta savimördil täielikult kuivada 
▪ Valminud küttekolde kütmist alustada vähehaaval ja väikse leegiga 
▪ Enne ahjusegu täielikku kuivamist ei tohi temperatuur langeda alla +1°C 

 

 

Viimistlemine: 
 

▪ Savitellistest (või lihtpottidest) laotud küttekoldeid on võimalik vuukida või 
lauskrohvida MEISTRI viimistlus ja peenviimistlus segudega, nii lubi- kui 
savikrohvidega. 

 

 

Säilitamine: 
 

▪ Paberkottides valmissegu hoida kuivades tingimustes 
▪ Kuivades ruumides säilitatud segu ei aegu 

 

 

Ohutus: 
 

▪ Savimört on valmistatud looduslikest toorainetest ja on tervisele ohutu 
▪ Vältida segu sattumist hingamisteedesse ja silma. Silma sattudes loputada 

rohke puhta veega. 
 

 

  


