
helppo- 
käyttöinen

Clayworks laastit ovat sekoitus 
savea ja hiekkaa. Niissä ei ole 
kemiallisia lisäaineita. Ne ovat 
100% myrkyttömiä ja 100% 
luonnossa hajoavia.

25 kg savilaastia peittää noin  
7-8 m2 seinää 2-3 mm  
paksuisena kerroksena.

Tuhat kiloa savilaastia peittää  
noin 320 m2.

ympäristö- 
ystävällinen

Tekniset tiedot

ammattimainen

Clayworksin perustajat ovat tehneet 
savirappauksia ja savirakentamista 
jo yli 10 vuoden ajan. 

Tuotevalmistuksen lisäksi Clayworks 
tekee edelleen itse myös rappauksia 
sekä muita rakennustöitä ja 
konsultoi, kun kyse on luonnollisista 
rakennusmateriaaleista, kuten  
savi- ja kalkkilaastit ovat. 

Clayworks on toteuttanut niin 
uudiskohteita kuin restauroituja 
historiallisia kohteita. 
Keskustelemme mielellämme asiaan 
liittyen kanssasi.

Liity verkostoomme Clay Plaster 
Network (CPN). Järjestämme kursseja 
niin ammattilaisille kuin vasta-
alkajille, joissa tutustutamme teidät 
tuotteisiimme. Ota yhteyttä katy@
clay-works.com ja kysy tarkempia 
tietoja. Kaikki tiedot löydät myös 
osoitteesta www.clay-works.com, 
mistä  voit myös nähdä esimerkkejä 
toteutetuista töistä, ladata tuotetietoja 

ja työohjeita.

Clayworksin 
perustajat Adam 
ja Katy ovat myös 
kirjoittaneet kirjan 

Using Natural Finishes (luonnollisten 
pintamateriaalien käyttö). Kauniisti 
kuvitettu askel askeleelta ohjaava  
kirja savi- ja kalkkilaasteista.  
Kirja on saatavilla verkkosivujen  
kautta www.clay-works.com

Muut asiat, joita teemme Koulutus & harjoittelu

Vehnä 
803

Maa 
804

Rantakivi 
805

Maan sävyt

Terrakotta  
503

Sahrami 
504

Inkivääri
505

Terrakotan sävyt

Kaakao 
303

Umbra
304

Hiekka
305

Ruskean sävyt

Clayworksin luonnolliset, vähähiiliset 
(eivät kiihdytä kasvihuoneilmiötä) 
savilaastit ovat saatavilla

• Sävytettyinä pintalaasteina, joissa  
    27 kaunista värivaihtoehtoa. 
• Sävytettyinä pintalaasteina, joissa   
    seassa mica-kiillekiveä myös 27  
    värivaihtoehtoa; micaa käytetään  
    luomaan kaunis helmiäisväriä  
    kimalteleva pinta. 
• Myös sävyttämättömänä  
    pintalaastina maalattaville pinnoille 
• pohjalaastina paksumpien  
    rappausten tekemiseen

Kaikki savilaastit toimitetaan 25 kg ja 
1000 kg yksiköissä. 

Clayworks on Englannissa Corwallissa 
sijaitseva perheyritys. Voit soittaa meille 
+44 (0)1326 341339  
tai lähettää sähköpostia  
info@clay-works.com

käyttövalmis 

Tuotevalikoima

Tiedustelut, näytteet ja myynti Suomessa

Puhelin:       040 725 556 1 
Sähköposti: villeco@villeco.fi

www.clay-works.com 

Nähdäksesi uutisia, tiedotteita kursseista  
ja videoita voit vierailla

Natural Plasters - sivustoilla

      facebook.com/naturalplasters
      twitter.com/clayplasterUK
      youtube.com/user/naturalplasters
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luonnollisen 
kauniit 
sävytetyt 
savilaastit

Vaaleanpunaisen sävyt

Paras ekologinen rakennustuote  
2012 -voittaja

Paras sisäpintamateriaali 2012 - voittaja



Palkittu paikallisesti parhaana kestävää  
kehitystä edustavana tuotteena ja palveluna.

Osa savilaastiemme viehätyksestä on 
peräisin värien herkästä vaihtelusta, 
mikä on luontaista niissä käytetyille 
luonnonmateriaaleille. Huoneeseen 
syntyy elävä ja elinvoimainen ilmapiiri. 
Lopullinen ulkonäkö riippuu siitä 
valitsetko sävytetyn savilaastin vai 
sävytetyn savilaastin, jossa on lisäksi 
seassa mica-kiillekiveä. Myös sillä miten 
työstät saven ja viimeistelet pinnan voit 
vaikuttaa lopputulokseen. Käyttämällä 
tarjoamaamme lasitetta saat väreissä 
vieläkin rikkaamman pinnan ja lisäksi 
lisäsuojausta. Ympäristöstä tuleva 
valo vaikuttaa myös siihen miten pinta 
ilmenee katsojalle ja juuri tämä on 
savipintojen kanssa elämisen taika. 
Myöskin tästä syystä, ole hyvä ja käytä  
näitä värikarttoja ohjeellisina antamaan 
itsellesi vaikutelma valmiista pinnasta. 
Lopputulos ei välttämättä ole aivan 
samanlainen. Näytepaloja voit tiedustella 
osoitteesta villeco@villeco.fi
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Clayworksin luonnolliset, sävytetyt 
savilaastit ovat kiehtova kokoelma 
valmiiksi sekoitettuja värejä, jotka ovat 
saaneet inspiraationsa luonnosta. 
Ainutlaatuinen sekoitus mineraaleja ja 
pigmentteja on suunniteltu tuomaan 
pala luontoa kotiisi.

Clayworks valmistaa ja toimittaa 
käyttövalmiit tuotteet. Kauttamme 
saatte myös valmiiksi työstetyt pinnat, 
sekä pohja - että pintakerrokset 
ja rakenteet. Tuotteet soveltuvat 
niin moderneihin sisätiloihin kuin 
perinteisimpiin sisustuksiin.

Clayworksin luonnolliset savilaastit 
tarjoavat kauniin, terveellisen ja 
ympäristöystävällisen vaihtoehdon 
tavallisille seinäpinnoille, kuten maalit, 
tapetit ja betonipohjaiset laastit.

Clayworksin sävytettyjä savilaasteja 
voidaan käyttää sisäseinissä 
ja katoissa. Ne soveltuvat 
laitettavaksi suoraan tavallisimpien 
rakennusmateriaalien päälle 
käytettäessä tarvittaessa sopivaa 
tartuntapohjustetta (katso työohjeet). 
Savilaastit soveltuvat erinomaisesti 
myös historiallisiin rakennustapoihin 
sekä ekologiseen ja luonnolliseen 
rakentamiseen.

Savilaastit ovat läpisävytetty, joten niitä 
ei tarvitse maalata! Jos kuitenkin haluat 
sävyn, jota emme tarjoa, voit valita 
hienohuokoisen viimeistelytuotteen, 
kuten savi- tai kalkkimaali.

Huolellisesti sekoitetut ainekset 
antavat savilaasteillemme 
ainutlaatuisen syvyyden ja 
hienovaraisen loisteen. Nämä 
ominaisuudet ovat hankalasti 
saavutettavia muilla laasteilla tai 
maaleilla.

Savilaastit ovat luonnollisesti kauniita 
ja niitä on käytetty kautta aikojen. 
Niissä on myös muitakin hyötyjä.

Savilaastit ovat hengittäviä ja ne 
säätelevät suhteellista ilmankosteutta 
ja lämpötilaa sekä voivat neutraloida 
tuoksuja ja myrkkyjä. Savilaastit voivat 
myös suojata sähkömagneettiselta 
säteilyltä sekä ehkäistä sähköisyyttä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että savilaastit 
ovat terveellinen valinta kotiin, sillä ne 
parantavat sisäilmanlaatua. Savilaastit 
auttavat sinua luomaan terveellisen 
asuinympäristön, joka kuormittaa 
luontoa mahdollisimman vähän. 

Clayworksin sävytetyt savilaastit 
ovat helppokäyttöisiä.

Vastaavasti kuten tavalliset laastit, 
tuotteemme työstetään seinälle 
metallilastalla, mutta viimeistellään 
muovilastalla. Viimeistely sulkee 
laastin rakeet sisäänsä tehden 
pinnasta sileän, kestävän ja 
pölyttömän.

Vaihtoehtoisesti rappaus voidaan 
viimeistellä kostealla sienellä, jolloin 
pinnasta tulee pehmeämpi.

Savilaastit ovat monipuolisia ja 
sallivat yksilöllisen ilmaisun. Voit 
olla niin suorakulmainen ja moderni 
kuin myös herkkä ja pehmeä. 
Kokeile itse ja hämmästyt varmasti 
savilaastien monipuolisuudesta.

luonnollisen 
kaunis

luonnollinen 
valinta

terveellinen 
asua

Luonnon innoittamia Missä käyttää niitä Miksi käyttää niitä Miten käyttää niitä Hienovaraiset värit
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