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Stro-leem  
aardvochtig (Strohlehm-Rohmasse) 

 

 
 
aardvochtig / vakwerkvulling op wilgentenen                       4001 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

 
Onbewerkte stro-leem is een ‘vette’ kant-en-klaar menging naar de 
leembouwregels van het Duitse vakvereniging Lehm (3.9). Samengesteld uit: 
bouwleem, gemengd zand korrel 0-4 mm en stro tot 70 mm lengte. Soortelijke 
gewicht: ca. 1200 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 bij voorkeur korter dan 3 maanden. 
 

 
Opbrengst: 
 

 
1 m

3
 aardvochtige leem raappleister levert ca. 0,75 m

3
 pleistermortel.  

 

 
Toepassing: 
 

 
Onbewerkte stro-leem wordt gebruikt als leem-pleisterlaag voor vlechtwerk van 
bijv. wilgentenen tussen vakwerken. Het wordt veelal gebruikt voor het herstel 
van oude vakwerkgevels bestaande uit leem en vlechtwerk van wilgentenen. Ook 
voor nieuwe vakwerkvullingen die op traditionele wijze moeten worden 
uitgevoerd.  
De stro-leem wordt eerst eenzijdig vanaf de buitenzijde aangebracht op het 
vlechtwerk. Duw de stro-leem zo ver door het vlechtwerk dat zich de stro-leem 
aan de binnenzijde om de wilgentenen krult.  
Vervolgens volgt de tweede arbeidsgang na voldoende droging (na ca. 2-3 
dagen) vanaf de binnenzijde.  
Wanneer de buitenzijde later wordt afgewerkt met een kalkpleister dient het 
oppervlak van de stro-leem in verse toestand te worden opgeruwd. 
 

 
Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

 
De drogingtijd van stro-leem is van vele factoren afhankelijk, zoals jaargetijde, 
weersgesteldheid, diktes, etc. Niet verwerken bij dreigende (nacht)vorst. Het 
aangemaakte materiaal is afgedekt (met folie) meerdere dagen verwerkbaar. 
Eventueel kan nogmaals water nagemengd worden. Afhankelijk van de ventilatie 
en weersgesteldheid bedraagt de droogtijd van een ca. 8 cm dikte stro-leem 
wandopbouw 1-2 weken. Weersbeschermende maatregelen tegen regen, wind 
en vorst worden aangeraden. Kunstmatige bouwdroging kan in bepaalde 
gevallen aan te bevelen zijn. 
 

 
Warmtegeleiding lambda: 
 

 
0,47 – 0,59  W/mK 
 

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


