
Tundke end lihtsalt hästi

FarbTon-savivärv
Värvilised toonid ja eriti ilus atmosfäär teie kodus.

• kümme intensiivset harmoonilist värvust

• vees lahustuv seina- ja laevärv

• looduslikud ja tervislikud toorained

• suur kattejõud ja väärismatt pealispind

• hingav, sobib siseruumidesse

• kuivab kiiresti ja on neutraalse lõhnaga

WEM-savivärv: värvige sein FarbTon-värviga

Savivärv



RUUMIDE KUJUNDAMINE

WEMi FarbTon-savivärvide abil saate kujundada oma majas mugavalt 
soojendavad seinad ja muud pinnad väärikates värvitoonides.

Savivärvi saab kanda savile, lubjale ja muudele aluspindadele, see katab 
pindu väga hästi ja seda on lihtne töödelda.

KÜMME VÄRVUST

Kümme värvilistest toonidest ja savidest hoolikalt koostatud värvitooni 
annavad teie seintele ja lagedele viimase lihvi. Puutute pidevalt kokku 
ainult tervislike ja hingavate ehitusmaterjalidega, mis muudavad teie maja 
sisekliima niivõrd meeldivaks.

Niiviisi tunnete ennast oma nelja seina vahel lihtsalt optimaalselt.

PIKAAJALINE KOGEMUS

WEM seisab hea seinakütte, krohvi ja värvi ideaalselt kooskõlastatud 
süsteemi eest. Usaldage meie kogemusi, mille oleme alates 1999. aastast 
omandanud tänu oma erivaldkonnale keskendumisele.

WEMis keskendutakse inimestele, kellel on vajadus tervisliku, ilusa ja 
mugava kodu järele.

TEIE PROJEKT ON MEILE OLULINE

Töötlemisjuhised ja tehniliste andmete leht on meie veebisaidil 
allalaadimiseks saadaval, et saaksite FarbTon-savivärvi hõlpsasti ja 
täiuslikult töödelda. Savivärvi kõik koostisained on loetletud 
tootedeklaratsioonis. Loomulikult vastame alati meelsasti teie küsimustele 
ja nõustame teid üksikasjalikult teie konkreetse projekti asjus.

Värvige sein FarbTon-värviga.
Kas soovite sinist, valget, rohelist või meelsamini 
karamellilaadset tooni?

WEM-savivärv: värvige sein FarbTon-värviga



Tundke end lihtsalt hästi

www.looduslikudehitusmaterjalid.ee

Savivärv

õievalge pleekinud valge

karamellilaadne liivkollane

roostelaadne oranž tellispunane

kollakasroheline atlandisinine

šokolaadipruun sinakashall
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See kõik on väga lihtne.

Võtke värvikott välja.

Pintseldage.

Teie SPETSIALISEERITUD KAUPLUS

Segage läbi 
(segistiga).

Valage vesi sisse.

Lisage värv.

FarbTon-savivärve „õievalge“, „pleekinud valge“, „karamellilaadne 
kollane“, „liivakarva hall“ ja „roostelaadne oranž“ müüakse 5 kg ja 
10 kg ämbrites; savivärvid „tellisepunane“, „kollakasroheline“, 
„atlandisinine“, „šokolaadipruun“ ja „sinakashall“ on 3 kg ämbrites.

Kõik värvid on saadaval ka 50 g 
väikepurkides.


