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Leem structuurverf 

in kleur (lehm-streichputz) 

 

 
 
droog (poeder)                                                          19500-19509 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 

 
CONLINO leemstructuurverf van Conluto is een handmatig verwerkbare, 
hoogdekkende en ecologische leemverf. Diffusie-open en voor zuigende 
ondergronden. Samengesteld uit: kleurleem, fijn zand, klei, marmermeel, 
cellulose en plantaardige versteviging.  

 
Levervorm: 
 

 
Edelwit, wit, crème, kaneel en sahara, oranje, oker, wijnrood en anthraciet: 5 kg 
en 10 kg verpakkingsemmer 

 
Opslag: 

 
Bij droge en koele opslag minimaal 2 jaren houdbaar. 

 
Verbruik: 

 
Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond: 140-140 gram leem structuurverf-
poeder/m

2
.  Per emmer: 5 kg: 20-35 m

2
; 10 kg: 40-70 m

2
 

 
Toepassing: 

 
 

 
Gekleurde leemstuctuurverf voor creatieve wandafwerkingen voor het interieur. 
Voor een matte, veegvaste, ademende en vochtigheidsregulerende wand- en 
plafondafwerking. 
Als afwerking op leem raaplaag of afwerklaag, andersoortige raaplagen, 
droogbouwplaten, etc. Ook toepasbaar op gipsplaten of gipsvezelplaten na 
voorbehandeling met leemgrondeer. 
Watertoevoeging: 
Verwerking met de roller: ca. 1100 ml – 1200 ml per kg leemstructuurverfpoeder 
Verwerking met borstel:   ca. 1100 ml – 1300 ml per kg leemstructuurverfpoeder 
Per kleur kan het benodigde water licht afwijken. 
Aanmengen:  
Zuiver kraanwater in een schone emmer of kuip en al roerend leempoeder 
toevoegen; het geheel gedurende min. 2 minuten goed mengen (boormachine-
menger) tot een homogene, klontvrije consistentie ontstaat. Na een standtijd van 
ca. 30 min. nogmaals doormengen en de verf is klaar voor verwerking. Indien 
deze te stijf is water bijmengen. Tijdens de verwerking steeds kort doorroeren om 
het uitzakken van marmermeel te voorkomen. 
Kleuren: kleuren kunnen onderling probleemloos gemengd worden, door op een 
gedroogde leemverflaag een andere leemverf kleur aan te brengen ontstaan er 
levendige effecten. 

 
Ondergrond/ 
verwerking: 
 

 
Leemstructuurverf kan op alle zuigende, draagkrachtige  ondergronden worden 
aangebracht. De ondergrond dient stabiel, schoon, vrij van stof, vrij van 
filmvormende scheidingslagen en voldoende ruw te zijn. Gladde en slecht 
zuigende ondergronden (zoals behang) testen op hechting. Gelijkmatige zuiging 
van de ondergrond is van belang. Gronderingen uitvoeren op wisselend zuigende 
ondergronden met verdunde leemverf. Leemstructuurverf aanbrengen met roller, 
borstel of kwast.  

 
Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

 
Het aangemaakte materiaal is afgedekt (met folie) min. 24 uren verwerkbaar. Afh. 
van temperatuur en luchtvochtigheid na 8-12 uren overschilderbaar en na ca. 3 
dagen volledig doorgehard. Eventueel kan nogmaals water nagemengd worden.  

 
Kleur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheid: 

 
De uiteindelijke kleur is zichtbaar na volledige droging. Altijd meerdere emmers 
kleurleem onderling mengen, een lichte kleurafwijking is mogelijk. Verschillende 
charges altijd onderling mengen. De kleur van de leemverf kan afwijken van 
monstermateriaal omdat het een natuurproduct betreft, tevens zijn zuiging uit de 
ondergrond, lichtinval, structuur van de afwerking en het drogingverloop van 
invloed op de kleur. Verkleuringen door oplosbare stoffen uit de ondergrond 
kunnen doorslaan naar het oppervlak, deze dienen vooraf te worden afgesloten. 
Een materiaalbezwaar of klacht aangaande bovengenoemde is derhalve niet 
ontvankelijk. 
Bij oogcontact met rijkelijk water spoelen.  

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


