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Leemplaten  
droogbouwplaten (Lehmbauplatten) 

 

 
 
Droogbouw plaat en pleisterdrager                       9003 - 9004 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 

 
Leemplaten voor de toepassing in de binnenafbouw als droogbouwplaten en als 
pleisterdrager. Samenstelling: leem, zand, strohaksel, en tweezijdig 
glasvezelweefsel.  
 

 
Levervorm: 
 

 
Plaatafmetingen: 125 x 62,5 cm. Stompe kanten. 
Plaatdiktes: 14 en 22 mm. Gewicht: ca. 18 kg/m

2
 (14 mm) en ca. 30 kg/m

2
  

(22 mm); afwijkingen ca. 2,3 kg/m
2
. 

Los of op pallets (14 mm: 70 st/pallet; 22 mm: 40 st/pallet). 
 

 
Opslag: 
 

 
Droog opslaan. Tegen vocht beschermen. 

 
Toepassing: 
 

 
Als pleisterdrager op scheidingswanden, voorzetwanden en schuine zijdes 
van daken (binnenzijde):  
Voor de binnenafbouw, droogbouwplaat; 22 mm. 
Als uitvlakplaat en pleisterdrager: 
Op oude slechte binnenwanden; 14 mm 
 

 
Verwerking: 
 

 
Leemplaat 22 mm: 
Te gebruiken als droogbouwplaat op gebruikelijke onderconstructies van houten 
staanders, balken of metal studs. Bij metal stud horizontale verbindingen 
aanbrengen tussen de staanders voor extra stabiliteit. H-O-H afstanden van de 
staanders < 31,25 cm. Platen ‘liggend’ monteren, kopse (korte) naden dienen op 
de onderconstructie te eindigen. Bevestig de leemplaten niet direct aan dragende 
bouwdelen, omdat zettingen of spanningen voor scheuren kunnen zorgen in de 
platen. 
Leemplaat 14 mm: 
Volvlaks op stabiele ondergronden aan te brengen van oud metselwerk of oud 
pleisterwerk. Geschikt hiervoor zijn: beton, kz-steen, metselwerk of houten 
platen. 
Leemplaten zijn te verwerken met normaal handgereedschap voor hout of een 
haakse slijper. Het gebruik van beschermende middelen is aanbevolen. Platen 
altijd in verband monteren. Te bevestigen met corrosiebeschermde schroeven 
(bv Spax 5 x 50 mm); bij schuine wanddelen en plafonds tevens dito volgringen 
gebruiken (min. 15 mm). Minimaal 15 bevestigingen per plaat.  In vochtigere 
ruimtes altijd rvs toepassen. De 14 mm leemplaten kunnen tevens als aanvulling 
gelijmd worden op de ondergrond met Conluto leem fijnpleister, met een 
kamspaan aanbrengen op de achterzijde van de plaat, daarnaast ook met 
schroeven monteren. 

 
Afwerking/pleisterwerk: 
 

 
De leemplaten worden in twee lagen met leem pleisterwerk afgewerkt.  
De eerste laag bestaat uit een Conluto leem  afwerkpleister met stro of leem 
fijnpleister met glasvezel wapeningsweefsel ingebed over het gehele 
oppervlak (overlappend op de naden is niet nodig); tegen scheurvorming. 
Laagdikte: 2 – 3mm (fijnpleister) of 3- 5 mm (afw. met stro) 
De tweede laag is een Conluto leem afwerkingspleister, type fijn, met stro of 
edelpleister in kleur. Laagdikte is product afhankelijk, zie productbladen. 

 
Warmtegeleiding lambda: 
Soortelijk gewicht: 
Specifieke warmtecapaciteit c: 
Brandgedrag: 

 
0,47  W/mK 
ca. 1200 +/- 100 kg/m

3
 

ca. 1000 J/kgK 
niet brandbaar 
 

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


