
 

 

KEEDUVÄRV 

Pikkade traditsioonidega odav, keskkonnasõbalik ja hästikattev looduslik mattvärv, mis on 

kergelt pealekantav ega moodusta niiskust mitteläbilaskvat kilet. Sobib eelkõige 

hööveldamata puitpinnale, hööveldatud pinnal on nakkumine halvem. 

Koostisained/ värvi kogus 170 L 85 L 40 L 20 L 
  Vesi  150 L 75 L 38 L 19 L 
  Raudvitriol rootsipunasele/ 
tsinkvitriol     ookerkollasele 

6 kg 3 kg 1,5 kg 750 g 

  Peenike rukki-või nisujahu 12 kg 6 kg 3 kg 1,5 kg 
  Värvimuld  25 kg 12 kg 6 kg 3 kg 
  Linaõlivärnits  5 L 2,5 L 1,25 L 600 ml 
  Sool  200 g 100 g 50 g 25 g 
Säilitusaineks formaliin 1 L 500 ml 250 ml 125 ml 

Valmistamine: keedunõuks võetakse olenevalt valmistatava värvi kogusest 30 - 200 liitrine 

pealt avatud nõu. 170 liitri valmistamisel kasutatakse plekkvaati, mis asetatakse tellistest 

tulepesale. Soojakadude vähendamiseks on soovitav tünni ümber siduda klaasvilla. 

Töövahenditeks on vaja puumõla segamiseks, ämbreid ja visplit (elektri-/akutrelli) jahukördi 

mikserdamiseks ning varrega kopsikut värvi tõstmiseks. 

Järgnev juhend on 170 liitri värvi valmistamiseks. Väiksema koguse puhul arvestada 
koguseid vastavalt eespool antud retseptile. 
Tünni valada 100 liitrit vett ja teha tuli alla. Kuuma vette lisatakse raudsulfaat, mida 

segatakse mõlaga lahustumiseni. Järelejäänud 50 liitrist külmast veest ja jahust 

mikserdatakse eraldi nõudes jahukört. Kui vesi on kuumenenud auramiseni (mitte keev), siis 

lisatakse jahukört, samal ajal mõlaga segades. Seejärel tuleb segu 2-3 tundi kuumutada 

keemispunkti lähedasel temperatuuril ja kogu aeg mõlaga hoolikalt segada, et vältida põhja 

kõrbemist. Keetmise lõppfaasis lisatakse värnits. Tuli peab olema täiesti kustunud 

(klaasvillagi võib eemaldada), kui võib hakata väikestes kogustes lisama värvimulda, samal 

ajal mõlaga segades. Kuna värvimulla lisamisel võib värv vahutades kergesti üle  ääre keeda, 

siis peab käepärast olema tühje ämbreid. Keeduvärvi säilitamiseks lisatakse keetmise lõpul 

200 grammi soola või juba jahtunud värvile 1 liiter formaliini (pikemaajaliseks 

säilitamiseks).  Värvi keetmise võib lõpetada,  kui proovitükile kantud õhuke värvikiht pärast 

tule paistel kuivatamist kergel pühkimisel ei määri kätt. 

Värvimine sooritatakse ühekordse katmisega kuuma või külma värviga (külm värv tuleb 

enne tarvitamist läbi segada). Värvikulu olenevalt pinna siledusest 3-5 m2 /liiter. 


