
Unikaalne lahendus - looduslik- ja tehiskivi

Kivi pakub võimalusi ja lahendusi 
kõikvõimalike ideede teostamisel 
ning materjali valikul.

Looduslikke kivimeid on kasutatud 
nii sise- kui välisviimistluses juba 
tuhandeid aastaid. Lisaks unikaal-
susele on loodusliku kivi plussiks ka 
vastupidavus, kerge hooldus ja kest-
vus. Looduslikust kivist tasapinnad, 
trepid, aknalauad, lauad, kaminad, 
põrandad, vannitoa pinnad, baarile-
tid, välis- ja siseseinad pakuvad hu-
vitavat variatsiooni nii värvi, kordu-
matu mustri kui ka tekstuuri poolest. 
Tihti võib kuulda arvamust, et loo-
duslik kivi on külm ja kõle. Kuid 
kivi ühtlustub teda ümbritseva tem-
peratuuriga, ja kui koos graniidiga 
on kasutatud ka puitu ning muid 
mitte-läikivaid, pehmema tekstuuriga 
materjale, on kombinatsioon väga 
unikaalne ja efektne.
Graniidi ja marmori värvivalik või-
maldab harmooniat paljudes erine-
vates keskkondades.

Kivi tasapinnamaterjalina

Köögitasapinna materjali valimisel 
tuleks mõelda, kui palju me veeda-
me aega tasapinnal toimetades, seda 
hooldades ning hindavalt vaadeldes? 

Tänasel päeval peab enamik inimesi 
tähtsaks nii materjali vastupida-
vust kui ka nägusat väljanägemist. 
Seepärast võiks tasapindade valikul 
eelistada kivi, kuna see on kaunis 
ja kergesti hooldatav materjal ning 
peab vastu pikki aastaid. 
Loodusliku kivi kasuks räägib selle 
ainulaadsus – nii graniit kui ka mar-
mor on ajatud looduse kunstiteosed, 
mida ei saa võrrelda ühegi inimese 
valmistatud materjaliga. 



Tehiskivi üha populaarsem

Siiski on viimasel ajal üha rohkem 
hakatud eelistama ka tehiskivi, 
näiteks kvartsiiti. Seesugune kivi 
on oma tehnilistelt omadustelt 
parem ja stabiilsem, samuti on 
oluliseks eeliseks ühtlasem hin-
naklass ning kindel värvivalik. 
Kvartskivi koosneb 93% ulatuses 
looduslikest materjalidest, kvart-
sist ja graniidist, millele on lisatud 
7% lisandeid – liimaineid ning 
värvipigmenti. Need komponendid 
seovad omavahel materjalid kokku 
ja annavad materjalile vajaliku 
tugevuse. 
Kvartskivist tööpinnad sobivad 
köögi ja vannitoa töötasapindadeks 
ja valamuteks, seina-ja põranda-
katteks jne. Materjalile saab anda 
meelepärase kuju ja erinevaid too-
ne omavahel kombineerida. 
Kvartskivist pindasid on väga liht-
ne hooldada, piisab puhtast niis-
kest lapist. Tugevamate plekkide 
puhul võib kasutada neutraalse Ph 
tasemega puhastusainet. Vee-ja 
määrdumiskindluse suurendami-
seks võib pinda töödelda vett ja õli 
tõrjuvate vahenditega, kuid prakti-

ka on näidanud, et otsest vajadust 
selleks tegelikult pole. Kvartskivil 
on mitmeid eeliseid – see kivi on 
kriimustuskindel ja madala ima-
vustasemega, samuti on see väga 
vastupidav ja saadaval laias tooni-
valikus. 

Kivi sise- kui välistingimustes
Graniit on väga tugev materjal, üks 
tugevamaid looduses leiduvaid, ja 
sobib ideaalselt kasutamiseks nii 
sise- kui ka välisviimistluses. Ka ei 
lase graniit tekkida bakteritel ning 
on seega äärmiselt hügieeniline 
materjal.
Marmor on veidi pehmem ja poor-
sem kivi kui graniit, samas aga on 
ta luksuslik, omapärane ja väga 
elav, ning põhjamaises kliimas 
enim kasutatav siseviimistluses. 
Marmorit ei ole soovitatav kasu-
tada köögis, küll aga vannitoas 
– ühtviisi hästi sobib see nii põran-
dale, seintele kui ka vanni ümber 
ja tasapinnaks.
Liivakivi on tihe, tavaliselt ühtlase 
tekstuuri ja vähese värvimuutuste-
ga kivi, enamikel juhtudel võimalik 
kasutada nii sise- kui ka välisvii-
mistluses. 



Paljud graniidid ja marmorid on üht-
lase tekstuuri ja värviga, kuid esineb 
ka looduskive, mille värv ja tekstuur 
on väga muutuv. Näidised ja ka pil-
did on ainult suunda andvad, ja ei 
näita kunagi täpselt loodusliku kivi 
vastavust sellele. Kes langetab vali-
ku mitte-stabiilse materjali kasuks, 
peab arvestama kivi muutliku tek-
stuuri ja värviga.

Hooldus tagab vastupidavuse
Loodusliku kivi pikaajalise vastu-
pidavuse tagamiseks on vaja seda 
korralikult hooldada. Parim on 
alustada hooldusega 3 kuni 6 kuud 
pärast paigaldust, selle aja jooksul 
on kivi juba kaotanud piisavalt enda 
niiskusest. Enne esimest hooldust 
oleks soovitav pühkida kivi pinda 
peaaegu kuiva lapiga, mis on eelne-
valt niisutatud ainult puhta veega. 
Igapäevaseks hoolduseks on sobiv 
veega lahjendatud õrn seep või nõu-
depesuvedelik (pH 7). Vajadusel võib 
kasutada ka spetsiaalselt seda tüüpi 
kivi jaoks ette nähtud vahendit. 
Kindlasti tuleks täpselt järgida kasu-
tusjuhendit. Vahendeid, mis sisalda-
vad mingit hapet, ei tohi looduskivi 
hooldusel kasutada. 
Saadaval on vahendid erinevateks 
vajadusteks: tavaliseks hoolduseks, 
plekkide eemaldamiseks, põranda 
puhastusvahendid ja poleerimistoo-
ted, vahad ja akrüülbaasil kaitseki-
hid ning tõrva, pigi, rooste, värvi, 
silikooni, ja teiste sünteetiliste ainete 
plekkide eemaldamiseks.

NB! Kindlasti tuleks pidada meeles, 
et tooteid, mis on ette nähtud kalt-
siumijääkide ja katlakivi eemaldami-
seks, ei tohi kasutada lupja sisalda-
va loodusliku kivi juures – marmor, 
liivakivi ja lubjakivi. 
Kunagi ei tohi ka jätta õli või muu 
rasvaine plekki pikaks ajaks kivi pin-
nale, võimalusel tuleks see kohe ära 
pühkida. See kehtib ka happeliste ja 
parkuvate ainete kohta, nagu sidru-
nimahl, vein, kohv, tee, äädikas ja 
gaseeritud joogid.


