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Lichtgewicht 
kleikorrel-leem  
licht isolerend 
(Blähtonz-Leichtlehm verarbeitungsfertig) 
 

 
 
 
 
Gebruiksklaar                                                          3053 - 3055 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

 
Lichtgewicht kleikorrel-leem naar de leembouwregels van het Duitse 
vakvereniging Lehm (3.9). Samengesteld uit: gebroken bouwleem en geblazen 
kleikorrels van 4 – 16 mm doorsnede. Soortelijke gewicht: ca. 600-800 kg/m

3
. 

 

 
Levervorm: 
 

 
Aardvochtig in Big Bags van 1 m

3
 op Europallets 

 
Opslag: 
 

 
Droog opslaan. Afdekken met dikke waterdichte zeilen wanneer het in de open 
lucht opgeslagen wordt. Opslagperiode in principe onbegrensd. Eventueel tijdens 
de verwerking water toevoegen. 
 

 
Opbrengst: 
 

 
1 m

3
 aardvochtige houtleem levert ca. 1 m

3
 wandvulling.  

 

 
Toepassing: 
 

 
Lichtgewicht kleikorrel-leem wordt als isolerend vulmateriaal gebruikt tussen 
bestaande gevels en aan de binnenzijde gemetselde voorzetwanden van 
bijvoorbeeld Conluto leemstenen NF1200 of 2DF700. Door haar geringe 
vochtigheid kan het goed daar worden ingezet waar de droging door andere 
bouwdelen vertraagd wordt. 
Ook voor het vervaardigen van lichte leemwanden geschikt. Het aanbrengen 
gebeurt tussen of achter een verloren bekisting of lichte leemstenen.  
Het vervaardigen van een onderconstructie en het aanbrengen van kleikorrel-
leem benodigen enige vakkennis die wij u graag overbrengen. 
 

 
Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

 
Door de geringe vochtigheid droogt kleikorrel-leem goed. Belangrijk is dat 
gedurende de droogtijd voor een blijvende ventilatie van de ruimtes gezorgd 
wordt en dat de ventilatielucht langs de wandoppervlaktes gevoerd wordt. Men 
kan altijd op kunstmatige bouwdroging te worden overgegaan. Als stelregel kan 
men van een min. droogtijd voor een wand van 20 cm van 6-8  weken uitgaan. 
De afwerking van rietstengelmatten-bekisting mag pas gebeuren na volledige 
droging van de  wand. Gebruik hiervoor de Conluto leem raaplaag, afgewerkt 
met de leem afwerkpleisters. Een wapeningsweefsel dient op scheurgevoelige 
plaatsen te worden ingebed in de leem raaplaag. 
 

 
Warmtegeleiding lambda: 
 

 
Ca. 0,17-0,25  W/mK 
 

 
Aanbeveling: 
 

 
Gebruik kleikorrel-leem in combinatie met de 2DF700 leemstenen bijvoorbeeld 
als isolerende voorzetwand bij monumentale en historische panden door een 
wand te metselen op ca. 10 cm vanaf de bestaande gevel aan de binnenzijde en 
de ontstane tussenruimte volledig op te vullen met isolerende en 
vochtregulerende lichtgewicht Conluto houtleem. 
 

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

 


