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Leem edelpleister  

in kleur (lehm-edelputz) 

 

 
 
droog                                                                      19301-19310 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

 
Handmatig verwerkbare kant-en-klare leempleister naar de leembouwregels van 
het Duitse vakvereniging Lehm (3.9). Samengesteld uit: gekleurd gebroken 
bouwleem en klei, gekleurd gemengd zand en kwarts, korrel 1,0 mm. Geen 
plantaardige of dierlijke toeslagstoffen en geen titaandioxide. Strovezels kunnen 
toegevoegd worden. 
 

 
Levervorm: 
 

 
Zakken van 25 kg  
Kleuren: Antraciet, Cremewit, Edelwit, Groen Oker, Kaneel, Oranje, Oudwit, 
Sahara, Wijnrood 
 

 
Opslag: 
 

 
Droog opslaan. Vrijwel onbeperkt houdbaar. 

 
Opbrengst: 
 

 
25 kg droge leem edelpleister is bij een verbruik van 1,4 kg/m

2
 per mm laagdikte 

voldoende voor ca. 9 m
2
 wandoppervlakte bij een laagdikte van 2 mm.  

Niet dikker dan 2 mm toepassen, anders is er kans op scheurvorming. 
 

 
Toepassing: 
 

 
Dunlagige, gekleurde leem afwerkpleister voor creatieve wandafwerkingen voor 
het interieur. Door bijmenging van strovezels, parelmoer of glimmers kan een 
levendige afwerking gecreëerd worden. 
Als afwerking op leem raaplaag of afwerklaag, andersoortige raaplagen, 
droogbouwplaten, etc. Ook toepasbaar op gipsplaten of gipsvezelplaten na 
voorbehandeling met leem-grondeer. 
Aanmengen onder de toevoeging van schoon leidingwater met een 
boormachinemenger of met de hand.  
25 kg droge leem edelpleister aanmengen met ca. 6,25 liter schoon leidingwater. 
 

 
Ondergrond/ 
verwerking: 
 

 
De ondergrond dient stabiel, schoon, vrij van stof, vrij van filmvormende 
scheidingslagen en voldoende ruw te zijn, omdat leem-stuc alleen mechanisch 
hecht. Gelijkmatige zuiging van de ondergrond is van belang. Er mag restvocht in 
de onderlaag aanwezig zijn. Oude pleisterlagen dienen draagkrachtig, stofvrij en 
vrij te zijn van behang en verfresten. 
Leem-stuc wordt met de spaan opgebracht in een laagdikte van maximaal 2 mm. 
Afhankelijk van het tijdstip van bewerken kan de eindstructuur verschillend 
vormgegeven worden. Gebruik schoon verwerkingsgereedschap. 
 

 
Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

 
Het aangemaakte materiaal is afgedekt (met folie) meerdere dagen verwerkbaar. 
Eventueel kan nogmaals water nagemengd worden.  
 

 
Kleur: 
 

 
De uiteindelijke kleur is zichtbaar na volledige droging. Altijd meerdere zakken 
kleurleem onderling mengen, een lichte kleurafwijking is mogelijk. Verschillende 
charges altijd onderling mengen. De kleur van de leempleister kan afwijken van 
monstermateriaal omdat het een natuurproduct betreft, tevens zijn zuiging uit de 
ondergrond, lichtinval, structuur van de afwerking en het drogingsverloop 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. 
 

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

 
 


