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Stampleem 
(Stampflehm grob / fein) 
 

 
Stampleem voor wanden en vloeren                                2005 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

 
Stampleem wordt geproduceerd volgens de leembouwregels van de Duitse 
vakvereniging voor Lehm (3.9). Samengesteld uit: bouwleem van gemengde 
korrelopbouw met een bindkracht van meer dan 80 g/cm3 en minerale toeslagen 
zoals grof zand, kiezels en split.  
Korrelopbouw, grof: 0 – 22 mm, Korrelopbouw, fijn: 0 – 8 mm. 
Soortelijk gewicht: ca. 1700 – 2200 kg/m

3
. 

 

 
Levervorm: 
 

 
Aardvochtig in 1 m

3
 Bigbags, gewicht 1,3 ton en naar wens op kleur gebracht;  

Standaard kleur is bruin, andere kleuren zijn: wit, rood, oker en antraciet.  
 

 
Opslag: 
 

 
Droog opslaan. Afdekken met een dik dekzijl in de open lucht, ook ’s zomers. 
Opslagperiode is onbegrensd. 
 

 
Opbrengst: 
 

 
1 cm

3
 aardvochtige stampleem levert ongeveer 0,65 m

3
 gerede wand. 

1 cm
3
 aardvochtige stampleem levert ongeveer 0,60 m

3
 gerede vloer. 

 

 
Toepassing/verwerking: 
Wanden: 
 
 
 
 
 
 
 
Vloeren: 

 
Stampleem voor wanden wordt laagsgewijs, lagen van ca. 10-15 cm, in een 
geëigende stabiele bekisting (staanders met stalen of houten platen, of houten 
latten) ingeworpen en mechanisch verdicht middels een stamper. Als bekisting 
kunnen gebruikelijke bekistingsystemen of glijbekistingen, zoals in de betonbouw 
gebruikelijk, toegepast worden. Voor de verdichting van de leemlagen kunnen 
handstampers dan wel elektrische of pneumatische stampers gebruikt worden. 
De verdichte leem is vormstabiel en kan, dan wel moet, direct ontkist worden 
zodat het droging- en stabiliseringproces op gang kan komen. 
 
Stampleem voor vloeren wordt op een geëgaliseerde stabiele ondergrond 
uitgestort. Zorg dat de verdeling consistent en gelijkmatig gebeurt. Houd er 
vooraf rekening mee dat de vloer bij verdichting zo’n 40 % van zijn hoogte 
verliest! Trek de aardvochtige leem met een lange (houten) rei vlak. Vervolgens 
de stampleem met een trilplaat egaal verdichten (zoals gebruikt wordt bij 
bestratingwerkzaamheden; bijv. vibratiestamper 24 of 16 kN) tot zo’n 60 % van 
de originele hoogte. Na voldoende droging de vloer met een roterende 
schuurmachine afschuren en behandelen met leem-was of vloerolie (soort in 
overleg). 
 

 
Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

 
Een drogingtijd is van vele factoren afhankelijke, zoals jaargetijde, dikte en 
weersgesteldheid. Afhankelijk van de ventilatie droogt een 24 cm dikke wand ca. 
2 tot 4 maanden. Een kunstmatige droging middels een bouwdroger kan aan te 
bevelen zijn, maar kan tot drogingskrimpscheuren leiden. Een 7 cm dikke 
stampleem vloer zal 3 tot 5 weken moeten drogen voor een vervolgbewerking. 

 
Belangrijk bij stampleem vloeren: 
 

 
Aangezien stampleem-vloeren worden verdicht met een robuust trilapparaat kan 
de vloer (lichte) oneffenheden vertonen. Deze dienen te worden geaccepteerd, 
reclamaties hieromtrent zijn niet ontvankelijk. Tijdens het verdichten kan er geen 
materiaal worden toegevoegd om eventuele dellen/gaten mee te vullen. De 
uiteindelijke dikte van de stampleem-vloer mag niet minder zijn dan 8 cm en niet 
meer dan 12 cm. Na verdichting is de vloer direct beloopbaar. 

 
Aanbeveling bij stampleem wanden: 

 
In stampleem wanden kan wandverwarming worden opgenomen in de leemwand 
teneinde een aangename stralingswarmte te creëren. De stamplemen wand 
fungeert dan als warmteobject bijv. als roomdivider in een ruimte. 
 

Volgens Technische Informationen van Conluto - Bauen mit Lehm. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 


