TOOTEJUHEND
KEEDUVÄRV
Toote nimi:
Kirjeldus:

Keeduvärv 10 L / 20 L
Ajaloolise retsepti järgi valmistatav looduslik keedu- ehk rootsivärv


Omadused:







Komplekt sisaldab: vett, raudvitrioli ehk raudsulfaati, peent rukki- või nisujahu,
värvimulda (pigment) ja linaõlivärnitsat
Sobib eelkõige hööveldamata puitpinnale. Hööveldatud või lihvitud pinnal on
nake halvem
Ei moodusta niiskust mitteläbilaskvat kilet
Katab hästi
Matt
Värvikulu ühe kihi jaoks, olenevalt pinna siledusest, 3-5 m2/L





Kasutamine:
















Töövahendid: keedunõu, jahukördi segamise nõu, mõla segamiseks, ämbrid,
vispel (elektri-/akutrell), varrega kopsik värvi tõstmiseks
Keedunõu peab olema valmistatava värvi kogusest 1/3 suurem, pealt avatud
Keedunõu asetatakse tulekoldele, sisse valatakse 2/3 külma vee kogusest ja
süüdatakse tuli. Soojakadude vähendamiseks võib nõu ümber siduda klaasvilla
Kuuma (mitte keevasse!) vette lisatakse raudsulfaat (rohekas), segatakse
lahustumiseni
Eraldi nõus mikserdatakse 1/3 külmast veest ja jahust kört
Auramiseni kuumenenud (mitte keevasse!) vette lisatakse mõlaga segades
jahukört
Segu kuumutatakse keemispunkti lähedasel temperatuuril 2-3 tundi, pidevalt
segades, et vältida põhja kõrbemist
Lõpus lisatakse linaõlivärnits. Kliister on valmis, kui segades tundub nõu põhi libe.
Tuli peab olema täiesti kustunud (ka klaasvilla võib eemaldada), kui hakatakse
väikestes kogustes lisama värvimulda, samal ajal ikka segades
Värvimulla lisamise ajal võib värv vahutades kergesti üle ääre keeda. Kui usinast
segamisest ei aita, tõstetakse paar ämbritäit värvi mõneks ajaks nõust välja
Säilitamise eesmärgil lisatakse kõige lõpus 200 g soola
Värv on valmis, kui proovitükile kantud õhuke värvikiht pärast tule paistel
kuivatamist pühkides kätt ei määri. Vajadusel hauta segu edasi ja proovi uuesti
Värvimiseks peaks õhuniiskus olema alla 95%, temperatuur vähemalt +5˚C, parim
on kuiv ja pilvine ilm
Värvitakse ühekordselt kuuma või külma värviga (külma korral segatakse enne
läbi)
Värv on puutekuiv 1-2 tunniga (õhuniiskuse 50%, temperatuuri +20˚C korral)



Vajaminev
veekogus

Komplekt
10 L

Säilitamine:



Ohutus:




Vesi
9,5 L

Komplekt
20 L

Vesi
19 L

Kui keetmise lõpus lisati soola, siis säilib värv kuni 2 nädalat



Tuleohutus!
Kuuma kaitseks on soovitatav kasutada kindaid
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