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Leemproducten

BASISLEEM MET STRO
Grondlaag
D 8-15 mm (afh. van ondergrond max. 35 mm)

No. 0803-0501-042-1

Korrel leem ≤ 5 mm, zand 0-2 mm, stro
Bigbag aardvochtig 1,2 t levert 700 l
Bigbag droog 1,0 t levert 625 l
Zak 25 kg levert 17 l

AFWERKLEEM MET STRO
Deklaag
D 7-10 mm

No. 0803-0501-042-1

Korrel leem ≤ 5 mm, zand 0-2 mm, stro
Bigbag aardvochtig 1,2 t levert 700 l
Bigbag droog 1,0 t levert 625 l
Zak 25 kg levert 17 l

NEW

KLEURLEEM GROF

Deklaag
D 10 mm
Korrel Leem ≤ 5 mm, zand 0-2 mm, stro, cellulose
36 kleuren
Bigbag aardvochtig 1,2 t levert 700 l

LEEMPLEISTER MINERAAL
Basis- en deklaag
D 5-20 mm als basislaag (D ≤ 10 mm op beton)

No. 0803-0501-042-3

D 5-10 mm als deklaag
Korrel Leem ≤ 5 mm, zand 0-2,8 mm
Leempleister mineraal 20: bigbag aardvochtig 1,2 t levert 700 l
Leempleister mineraal 16: zak 30 kg levert 20 l

LEEMPLEISTER HW
Basis- en deklaag D 3-10 mm
Korrel 0-1,0 mm
Bigbag droog 800 kg levert 544 l
Zak 25 kg levert 17 l
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FIJNE AFWERKLEEM 06
Deklaag of basislaag voor andere soorten fijnleem D 2-3 mm
Korrel 0-0,6 mm, dunste vezels
Bigbag droog 800 kg levert 544 l
Zak 25 kg levert 17 l

FIJNE AFWERKLEEM MET VLAS
Deklaag of basislaag voor andere soorten fijnleem D 2-3 mm
Korrel 0-0,8 mm, vlas
Bigbag droog 800 kg levert 544 l
Zak 30 kg levert 20 l

LEEMFINISHER
Gladmaker
Oppervlakken met kwaliteit Q3 mogelijk
D ≤ 0,5 mm (voor sluiten van poriën)
Emmer 10 kg levert 10 l

PRIMER "GEEL" EN "ROOD"
Voor het hechten van fijne (GEEL) en grove (ROOD) leempleister op
gladde/niet-zuigende minerale ondergronden.
Vloeibaar verwerkingsklaar
Emmer 10 l und 5 l

RIETMAT-PLEISTERDRAGER
Voor het hechten van leem op hout, lichtleem, gemengde ondergronden

WAPENINGSWEEFSEL
Voor het hechten van de leemopbouw op isolatie, bij gemengde
ondergrond, tijdens materiaalwisseling
Vlaswapening: ecologisch, goede verwerking
Jute: ecologisch
Glasvezelwapening: goede verwerking
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Opbrengst, pleisteroppervlak in m2 afhankelijk van de laagdikte in mm
Soort

Verpakking en gewicht

levert

35

30

20

15

10

Basisleem met stro

Bigbag aardvochtig 1,2 t

700 l

20

23

35

47

70

		

Bigbag droog 1,0 t

625 l

18

21

31

42

63

			

Zak 25 kg

17 l

0,5

0,6

0,9

1,1

1,7

Afwerkleem grof, stro Bigbag aardvochtig 1,2 t

700 l					

70

			

Bigbag droog 1,0 t

625 l					

63

			

Zak 25 kg

Kleurleem grof

Bigbag aardvochtig 1,2 t

700 l					

Mineraal 20

Bigbag aardvochtig 1,2 t

700 l			

Mineraal 16

Zak 30 kg

		Leempleister HW

Bigbag droog 800 kg

			

Zak 25 kg

6

3
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17 l					 1,7
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1,3

2,0

3,3			

544 l					 54,4 90,7
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2,8

5,7
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GROB- ODER FEINKÖRNIG?
Fijne afwerkleem 06
Bigbag droog 800 kg
544 l							 182 272
			
Zak 25 kg
17 l							
5,7 8,5
Grobkörnige
Lehmputzmörtel (KörFijne afwerkleem, vlas Bigbag droog 800 kg
544 l							 182 272
nung ≥ 16,7mm)
sind z.B. geeignet für
		
Zak 30 kg
20 l							
10
Mauerwerk mit Mörteltaschen oder tieGROB- ODER FEINKÖRNIG?
fen Rillen, Mauerwerk
aus Lehmsteinen,
GROVE OF FIJNE KORREL?
De basis voor het juiste product en verwerking
Grobkörnige EEN
Lehmputzmörtel
(KörGrofkorrelige
leemmortels
(korrel
Bimssteinen, Beton
grobkörnig
grundiert,
nung ≥ 1 mm) sind
z.B. geeignet für
≥ 1 mm) zijn geschikt voor o.a.:
Aardvochtige pleister is niet-gedroogd. Dit product in 1,2 t bigbag is milieuvriendelijk en
Putzträger,
Strohlehm,
historischeof Lehmmet mortelpockets
heeft een zeer gunstige prijs. Alleen leem kan aardvochtig zijn, andere
stucmortels harden
Mauerwerk
mitmetselwerk
Mörteltaschen
oderdiepetiete snel uit. Dit product kan alleen met geschikte pleistermachines verwerkt
worden: dit zijn geulen, metselwerk van leemstenen,
putze
fen Rillen, Mauerwerk
aus Lehmsteinen,
bims-steen, grofkorrelig geprimed
dwangmenger en mortelpomp.
beton, pleisterdragers,
stroleem,
Aardvochtige leem moet 's winters beschermd worden opgeslagen,
omdat deze leem inBeton
Bimssteinen,
grobkörnig
grundiert,
Feinkörnige Lehmputzmörte
(Körnung
historische Leempleisters.
bevroren toestand niet verwerkt kan worden.
Putzträger,
Strohlehm,
historische
LehmKleurleem grof moet, afhankelijk van weersomstandigheden, binnen 2-4 weken verwerkt
≤ 1 mm) sind z.B. geeignet für
Fijnkorrelige leemmortels (korrel ≤ 1
worden.
putze
Geklebtes
Mauerwerk
aus
Plansteinen
voor o.a.:
Droge pleister in 1,0 t bigbags of 25 kg-zak kan ook met de gipspleistermachine verwerkt mm) zijn geschikt
gelijmd metselwerk van poriënbeton of
worden.
oder -elementen
feinkörnig grundiert,
-elementen - fijnkorrelig geprimed,
Open systemen (dwangmenger
en mortel-Lehmputzmörte
Feinkörnige
(Körnung
Zement-,
Kalkund
basisleempleisters,
cement-, kalken
pomp) zijn geschikt Lehm-Grundputze,
voor aardvochtige
≤
1
mm)
sind
z.B.
geeignet
für
gipspleisters, leembouwplaten,
leem, bv. PFT MAXIMIX en ZP3.
Gipsputze, Lehmbauplatten,
Trockenbaudroogbouwplaten.
Geklebtes Mauerwerk
aus Plansteinen
platten
Gesloten systemen (gipspleistermachine)
oder
-elementen feinkörnig grundiert,
zijn alleen geschikt voor droge producten,
Lehm-Grundputze, Zement-, Kalk- und
bv. PFT G4.
Gipsputze, Lehmbauplatten, TrockenbauEen bijzondere eigenschap van leempleister is dat het product zonder droging niet
uithardt en daarom 's nachts en tijdens weekends in machines enplatten
slangen kan blijven.
Er is ook geen leem'afval' op de bouw, want de leem die overblijft kan weer opnieuw
verwerkt worden.
In principe moeten de standaardlaagdikten (in de verbruikstabel hierboven vet gedrukt)
aangehouden worden. De ondergrens is de minimale laagdikte die aangehouden moet
worden om tot een goed resultaat te komen. De bovengrens is de maximale dikte, deze
kan echter afhankelijk zijn van de ondergrond en zal proefondervindelijk getest moeten
worden. Plafonds bij voorkeur dun bepleisteren.
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Gebruik

Planning en voorbereiding van het werk

EEN OF TWEE LAGEN
Tweelagige leempleisters zijn nodig

Droogtijden moeten ingepland worden. De inzet van bouwdrogers verkort de droogtijd
aanzienlijk. Bij pleister die uit meerdere lagen bestaat kan op de eerste laag verder worden
gewerkt wanneer deze aangetrokken en afdoende stabiel is. Het drogen gaat sneller en
beter wanneer men de lagen één voor één laat drogen. De basislaag moet voor het
aanbrengen van de afwerklaag in zoverre droog zijn dat er geen kans meer bestaat op
krimpscheuren. De pleister moet na het aanbrengen vorstvrij kunnen drogen. Andere
bouwdelen kunnen het beste worden afgedekt om ze te beschermen tegen spatten en
vlekken. Hoewel leem oplosbaar is in water kan het op bepaalde oppervlakken vlekken

- bij ondergronden met gaten en 		
andere oneffenheden
- bij onregelmatig zuigende onder-		
gronden
- als de mortel de benodigde laagdikte
niet in één laag aankan
- wanneer wapeningsgazen ingebouwd
moeten worden

opleveren, kijk ook goed uit bij houten zichtwerk etc.
1-lagige leempleisters zijn mogelijk
- met grofkorrelige leemmortel op egale

Voorbereiding van de ondergrond

ondergronden met grove grip
- met fijnkorrelige leemmortel op egale

Scheuren en beschadigingen in de te bepleisteren muur kunnen met een geschikte mortel

ondergronden met fijne grip

worden gedicht.
De ideale ondergrond moet stevig, vorstvrij, droog, schoon, ruw en voldoende poreus zijn.
De te bepleisteren bouwdelen moeten, inclusief eventuele reparaties, volledig droog zijn.

Pleisterdragers zijn nodig

Beweging en krimp moet worden uitgesloten.

- op gladde ondergronden

Deze aanbevelingen zijn vooral belangrijk bij beton, bij door opslag of ruwbouw nat

- op houtbouwdelen en -oppervlaktes

geworden baksteen, kalk- zandsteen en cellenbeton en bij leembouwdelen met een lange

- als de leem zich moet hechten terwijl

droogtijd, zoals binnenmuren uit lichtleem of muren uit stampleem. Bij (gedeeltes van)

deze verregaand afwijkt van de

bouwdelen die zich laag bij de grond bevinden is het extra belangrijk te letten op vocht.

ondergrond

Verzoute bouwdelen en bouwdelen die steevast vochtig zijn kunnen niet met leem
gepleisterd worden. Een uitzondering is het tijdelijk gebruik van leemmortels ter
'ontzouting' van ondergronden als "opofferingsleem", die daarna weer verwijderd worden.
De ondergrond moet vrij van doorslaande stoffen zijn (bijv. nicotine). Door roet
aangetaste muurdelen (voormalige schoorstenen, open haarden of vuurplaatsen) moeten
van te voren met de gebruikelijke middelen afgedekt worden. Wanneer men donkere of fel
gekleurde (sier)pleister op sterk alkalische ondergronden (bijv. nieuw beton, cellenbeton of
kalkzandsteen) wil aanbrengen is het verstandig vooraf na te gaan of het oppervlak met 3.1 Binnenbekistingen uit lichtleem
fluaat geneutraliseerd moet worden.
Geschiktheid van ondergrond en aanbrengdikte moeten in elk geval aan de hand van

Ook nog...

een voldoende grote werkproef getest worden.

Leem reageert niet met water en bindt
niet chemisch, daarom kan de mortel ook
niet "opbranden" wanneer water zich
aan het materiaal onttrekt.

Pleisterdrager
Een bij de leembouw gebruikelijke pleisterdrager is de rietrol st70 (CLAYTEC 34.001). Per
meter bevat deze 70 rietstengels die met verzinkt ijzerdraad verweven zijn. Bij volvlakse
verwerking wordt de 1 mm dikke inslag met verzinkte nieten van minstens 16 mm lang
vastgetackt. De inslag moet hierbij bovenop liggen, zodat de rietstengels tegen de
ondergrond worden gedrukt. De nieten liggen ca. 5-7 centimeter uit elkaar. Rietmatten
kunnen ook voor Rabitzconstructies worden gebruikt. Bij deze toepassing mogen de latten
van de ondergrond niet verder dan 20 centimeter uit elkaar liggen. De rietmat wordt dan

Rietwapening als pleisterdrager op houten

ook nogmaals vastgezet met nieten en een 1,2-1,6 mm dik verzinkt ijzerdraad.

balken in de vakwerkrestauratie
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Voorstrijken met primer
De kleurloze Voorstrijk en hechter (CLAYTEC 13.400 en 13.405) fixeert zandige
oude leempleisters en andere ondergronden. Dit product wordt ook ter voorbereiding van
betegeling gebruikt, zie hieronder.
Zwak absorberende ondergronden ofwel ondergronden met weinig grip worden met een
primer voorbereid. Bij sterk of wisselend zuigende ondergronden reduceert en egaliseert
de primer de zuigende eigenschappen.
Primer GEEL met korrel 0-1 mm (CLAYTEC 13.420 en 13.425) dient ter voorbereiding voor
fijne leempleisters (korrel < 1 mm) en YOSIMA Designstuc.
Primer ROOD met korrel 0-1,6 mm (CLAYTEC 13.430 en 13.435) dient ter voorbereiding
voor grove leempleisters.

Vooraf bevochtigen
Ondergronden kunnen vooraf bevochtigd worden in verband met stofbinding en het
verlengen van de verwerkbaarheid van de leem. Het bevochtigen gebeurt spaarzaam met
een nevelspuit.
Een ondergrond die doornat is kan vervormingen veroorzaken en de droogtijd onnodig
verlengen. Ook kan opgehoopt vocht het hechtvermogen van de pleister verminderen.

Bereiden en aanbrengen leempleister, pleistermachine
Leempleisters van CLAYTEC worden gebruiksklaar aangeleverd en moeten enkel nog met
water worden gemengd. Idealiter tot een plastische tot vloeibare massa, net als bij andere
typen pleisters. De pleister mag niet te droog verwerkt worden, dan hecht ze niet goed.

Machinetechniek

Te dunne pleister kan leiden tot krimpscheuren na droging. Op de verpakking en op de
productbladen staat meer informatie over de precieze hoeveelheid water die nodig is,
enige ervaring is echter nuttig voor het bepalen van de ideale consistentie. Voor handmatig
verwerken kan men de pleister klaarmaken met een troffel, handmixer of cementmolen. De
pleister moet goed gemengd worden maar ook weer niet te grondig, dit kan later leiden
tot krimpscheuren. CLAYTEC leempleisters kunnen handmatig met de troffel of stucspaan
aangebracht worden. Machinaal worden ze met de wormpomp of pleisterspuit
aangebracht. Aardvochtige producten worden met de dwangmenger en mortelpomp
verwerkt, gedroogde producten met een doorloopmenger (gipsspuitmachine, gesloten
systeem). Alhoewel een dunnere pleister makkelijker te verwerken is met de
gipsspuitmachine, komt dit het eindresultaat niet ten goede. Te dunne pleister droogt te
langzaam en zorgt voor krimpscheuren. Voor het opbrengen van fijne afwerkleem kan ook
een sierpleisterspuit gebruikt worden. Op www.claytec.nl vindt u meer informatie over
pleistermachines. Hier staan de contactgegevens van alle grote pleistermachinefabrikanten, die u graag verder helpen.
Over levering in silo's informeren wij u graag.
Na het opbrengen wordt de pleister met een stucspaan of wandrij gladgetrokken. Door
krachtig aandrukken wordt de mortel verdicht, dit is vooral belangrijk bij het werken met
de gipsspuitmachine. Door aandrukken vermindert de kans op krimpscheuren en wordt
een goede uitharding bevorderd.
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Wapeningsgazen zijn nodig
- bij gemengde ondergronden
- bij zachte ondergronden

Wapening

- wanneer plaatvoegen gewapend
moeten worden

Een speciale wapening voor leempleister is de vlaswapening (CLAYTEC 35.030, 35.035).

- om een materiaalwissel te overbruggen

Deze wapening combineert haar ecologisch karakter met gebruikszekerheid en goede

- om thermische spanningen te doen af-

verwerkbaarheid. Ook jute- (CLAYTEC 35.001) en glasvezelwapening (CLAYTEC 35.010)
zijn geschikt. De wapening wordt altijd in de nog natte onderlaag ingewerkt.

nemen (kachels, wandverwarming)
- om zijkanten te stabiliseren.

Bij jutewapening wordt een hout- of wrijfboard gebruikt, bij vlas- en glasvezelwapening
een pleisterspaan of een gelijksoortig werktuig.

Stucgereedschap, Japanse spaan, oppervlakken
Het reguliere gereedschap van de stukadoor is ook voor leempleister geschikt.
Leemoppervlakken worden meestal geschuurd met spons-, vilt-, kunststof- of houtboard.
De oppervlaktetextuur hangt van de mortelkorreling en het gebruikte gereedschap af. Het
moment van afwerking (drogingsgraad) heeft grote invloed op het eindresultaat. Hoe later
geschuurd wordt, des te fijner het oppervlak.
Leemoppervlakken kunnen ook met een spaan gladgemaakt worden. Een ideaal
gereedschap voor aanbrengen en gladschuren zijn de CLAYTEC-Japanspanen.
Bij het opbrengen en afwerken van dunne pleisterlagen moeten tocht en warme

Japanspanen

luchtstromen vermeden worden. De pleister kan anders ongelijkmatig drogen wat tot een
ongelijkmatig oppervlak leidt.

Pleisterprofielen en hoekelementen
Deze worden zoals gewoonlijk met L-gips vastgezet. De bevestigingspunten moeten wat
dichter bij elkaar gezet worden dan bij gipspleister. Op de lagere, stootgevoelige delen van
de wand (tot 1 meter boven afwerkvloer) ca. elke 20 cm. Dit omdat de leempleister minder
goed in staat is het profiel of element te verankeren. Vaak worden leempleisterhoeken rond
uitgevoerd: hiervoor bieden wij Japanse hoekspanen in telkens drie radii aan.

Droging
De droging van leempleisters hangt sterk af van de dikte van de pleisterlaag, het
zuigvermogen van de ondergrond en de omstandigheden op de bouwplaats (ventilatie,
weer, bouwdroging). Dit is omdat alle water uit de pleister moet. Een pleisterlaag van 1
centimeter dik op een goed zuigende ondergrond kan bij gunstige omstandigheden na
een week verder worden afgewerkt. Een dunne laag van 2-3 mm al na 24-48 uur. Bij de
droging en uitharding van leempleisters vinden geen chemische bindprocessen plaats.
De pleister heeft dus geen bepaalde vochtigheidsgraad nodig om te kunnen binden.
Hierdoor kunnen leempleisters beter dan iedere andere pleister machinaal worden
gedroogd. Te snelle droging echter kan tot krimpscheuren leiden, die worden veroorzaakt

Leempleister, binnenklimaat en

door thermische spanning.

schimmelvorming

7
Tips
voor für
verwerkers
Hinweise
Verarbeiter

Het CLAYTEC werkblad Aanwijzingen voor een goede droging van leempleisters laat
zien hoe het drogen in zijn werk gaat en hoe machinaal gedroogd kan worden.
Dit werkblad is in ieder geval altijd belangrijk bij het werken met leempleisters. Snelle
droging voorkomt schimmelvorming. Dit is vooral belangrijk bij oppervlakken, die niet
verder behandeld zullen worden zoals Kleurleem grof. In het Technische Merkblatt
Lehmputze van het Duitse Dachverband Lehm (DVL) wordt bij lastige toepassingen een
droogprotocol door een verantwoordelijk persoon dringend aanbevolen.

Leemfinisher
Leemfinisher CLAYTEC (13.511) wordt gebruikt voor het dichten van poriën van hechtleem
of fijne afwerkleem, die ≤ 0,5 mm dik aangebracht is, waar nodig meermaals. Het materiaal
kan geschuurd worden. Zo zijn oppervlakken met kwaliteit Q3 mogelijk. Verflagen, zoals
hieronder beschreven, worden veelal opgespoten.

YOSIMA Designstuc, Kalkfinish
YOSIMA Designstuc wordt in een dikte van 2 mm aangebracht. De producten in deze lijn
bevatten kleuren van pure klei, geen toegevoegde kleur, puur natuur. YOSIMA biedt 140
kleuren en 8 oppervlakvarianten.
CLAYTEC Kalkfinish is een fijnkorrelige finish voor binnenruimtes. Het wordt vooral gebruikt
binnen de monumentenzorg op CLAYTEC leempleister.
De leempleisters, beschreven op pagina 3, zijn - met uitzondering van Kleurleem grof geproduceerd voor verdere behandeling met een verf.
Deze verfproducten zijn geproduceerd met groeveleem, die qua kleur grof overeenkomt.
Minerale uitslag (cirkelvormige verkleuringen) zijn mogelijk.

Verf
Het CLAYTEC verfsysteem CLAYFIX Leem direkt begint met de primer. Primer WIT zonder

CLAYFIX Lehm direkt
Streichputz JADE-GRÜN 1.2

gut

Ausgabe 08/2014

korrel (CLAYTEC 13.410 en 13.415) is geschikt om op leem en alle andere ondergronden
gebruikt te worden. Dit is een solide verfbasis en verhindert, onder andere, dat het bruine
leemoppervlak lichte verflagen beïnvloedt.
CLAYFIX Leem direkt is een verf, die gebonden wordt door een combinatie van klei
en plantaardige bindmiddelen. CLAYFIX Leem direkt structuurverf is voorzien van
een korrel tot 0,5 mm. CLAYFIX Leem direkt leemverf heeft geen zichtbare korrel en wordt
vaak op gladde oppervlakken aangebracht. Beide zijn verkrijgbaar in 12 geselecteerde
kleurtonen. Verdere aanwijzingen vindt u in het werkblad 6.3 CLAYFIX Leem direkt.

Behangen
Als leempleister op een later tijdstip behangen gaat worden dan moet het leemoppervlak
voldoende glad zijn. Pleisters met een grof oppervlak moeten tenminste van een gladde
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laag worden voorzien. Met twee lagen behang werken kan vaak ook.
Wanneer men leempleisteroppervlakken behangt moet men er altijd op bedacht zijn dat
het behang later heel voorzichtig verwijderd zal moeten worden.

Betegelen
In douche- of badruimtes moet voor betegelen een geschikte pleister (bv. cementpleister
of kalkcementpleister) of een betegelbare (groene) gipskartonplaat worden gebruikt. Op
andere oppervlakken, die enkel incidenteel met spatwater te maken hebben, kan men
bij uitzondering de leem betegelen. Het oppervlak moet in dit geval eerst met voorstrijk
(CLAYTEC 13.400 en 13.405) behandeld worden. Door de grondering meerdere malen
(nat op nat) aan te brengen zorgt men dat deze goed intrekt.
Men gaat op eenzelfde manier te werk wanneer leem gebruikt wordt voor incidenteel
blootgestelde (geen optrekkend vocht!) aansluitingen tussen vloer en muur.

Leemkachel
Kachels en ovens kunnen met leempleister bekleed worden. De zware leem fungeert als
warmtebuffer en geeft de warmte gedurende langere tijd als straling weer af. Als
pleisterdrager kan het bij de kachelbouw gebruikelijke steengaas gebruikt worden, maar
ook kippengaas of RVS pleisterdrager zijn geschikt. Altijd kijken of de verwachte thermische
spanning het gebruik van extra wapening nodig maakt. Uitstekende delen en hoeken
kunnen met wapening versterkt worden. Bij het pleisteren van ovens en kachels moet
bekeken worden of het nodig is een een niet brandbare mortel te gebruiken (bouwstofklasse A naar DIN 4102). In het bijzonder bij pleisters die stro bevatten is het belangrijk
hierop te letten.

Wandverwarming
Bij wandverwarming worden de verwarmingsbuizen tegen de wand met leem
weggepleisterd. De centimeters dikke pleisterlaag warmt zo op en geeft de warmte als
straling weer af aan de omgeving.
Neem bij het pleisteren de volgende stappen in acht:
1. De wandverwarming moet voor het bepleisteren onder de voorgeschreven testdruk
staan. Bij het bepleisteren moet ze onder druk blijven.
2. De 1ste laag aanbrengen wanneer de verwarming uitstaat, over de buizen afstrijken.
3. Verwarming aanzetten om de eerste laag te drogen.
4. Nadat de eerste laag met behulp van de verwarming gedroogd is wordt een tweede
laag met een dikte van 5 à 10 mm aangebracht. De verwarming staat hierbij uit.
5. In het nog natte oppervlak van de tweede laag wordt een wapeningsweefsel ingebed.
Dit moet aan de naden voldoende overlappen en moet tot minstens 25 cm buiten het
verwarmde oppervlak reiken.
6. Na volledige droging van de tweede laag (met bescheiden hulp van de verwarming)
kan de finish laag worden aangebracht. Hierbij mag niet worden gestookt.
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Vakwerkrestauratie

7. Wanneer de pleister door omstandigheden niet met behulp van de verwarming
gedroogd kan worden moeten de dikkere pleisterlagen in alle geval machinaal
worden gedroogd. Let op dat ook de dikkere pleisterlagen aan de zijkanten en hoeken
goed drogen. Dit is belangrijk om tot een homogeen oppervlak te komen.

Technische informatie
wandverwarming

Vakwerkrestauratie en monumentenzorg
CLAYTEC leempleisters worden vaak gebruikt op bestaande ondergronden uit stroleem of
leempleister in historische gebouwen. Leem hecht erg goed op leem, en de nieuwe toplaag
zal dan ook zeer goed op de oude laag hechten. Loszittende delen en oude reparaties met
andere pleister worden wel eerst verwijderd. De beschadigingen worden bevochtigd en
met leem dichtgestuct. Houten plafondbalken worden eerst voorzien van een
pleisterdrager. De rietrol st70 (CLAYTEC 34.001) is hiervoor erg geschikt. Het riet wordt
in stroken gesneden die krap de balk bedekken en vervolgens vastgetackt. Wanneer men
pleistert met stroleem, de balk minder dan 8 cm breed is en deze niet aan een
gepleisterd oppervlak grenst, dan kan de pleisterdrager achterwege gelaten worden.
Rietweefsel dient enkel om de hechting van de pleister te verbeteren, niet als wapening.
Tussen de balk en de oude pleisterlaag wordt dus, zeker bij mineraalpleister, ook nog
wapening aangebracht. Het balkoppervlak hoeft niet bedekt te worden met bitumen o.i.d.
Ribbenstrek kan dienen als drager en wapening, zeker als het voldoende breed wordt
aangebracht.
Voor men begint wordt de oude leemondergrond met een zachte bezem afgeborsteld,
daarna wordt het geheel bevochtigd, om alle stof aan het oppervlak te binden. Ter
voorbereiding wordt eerst een laagje dunne grove leempleister in de oude pleisterlaag
geborsteld. Dit verbetert de hechting en voorkomt problemen door spanningsverschillen in
de oude en nieuwe laag. Wanneer men slechts een dunne laag afwerkleem aan wil brengen
kan men deze voorbereiding soms achterwege laten, dit hangt af van de staat waarin de
oude pleisterlaag verkeert.
Op oude leemondergronden wordt meestal in twee lagen gepleisterd, balken in de muur
en gaten en sleuven van leidingen worden eerst weggeplamuurd. Oneffenheden worden
geëgaliseerd en wanneer de ondergrond van materiaal wisselt wordt een wapening
aangebracht. Vaak is het nodig eerst een nivelleerlaag aan te brengen voor de eigenlijke
grondlaag aangebracht wordt, deze moet eerst voldoende drogen.
Een verdere mogelijkheid binnen de monumentenzorg zijn plafonds met ompleisterde

6.9 Kalkpleister

balken. Plastische leempleisters hechten goed. Met stro gemengd werden ze vroeger
meestal gebruikt waar grote dikten nodig waren of boven de macht gewerkt moest
worden. Een voorbeeld daarvan zijn deze plafonds: naar het voorbeeld van de grote
herenhuizen werden ook bij boeren- en burgerwoningen de meestal scheve, verdraaide en
knoestige plafondbalken met pleister 'sjiek' gemaakt. De balkenbepleistering werd meestal
parallel en met scherpe kanten uitgevoerd. Oneffenheden werden met dikke pleister of
stroleem uitgevlakt. De finish bestond meestal uit een laagje kalkpleister.
Bij het in het Rijnland veelvuldig voorkomende spelderplafond wordt de overgang tussen
balken en plafond met leem opgevuld en afgerond. De radius van de ronding bedraagt
meestal zo'n 10 à 15 centimer. Bij renovaties en nieuwbouw van deze plafonds kunnen de
hoeken makkelijk met rietrollen vormgegeven worden. Deze worden eenvoudigweg over
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het plafond en de balken uitgerold. Het pleisteren gebeurt met behulp van een plankje dat
onder aan de balk vastgeschroeft wordt. Net als de plafondbalken worden ook dwarsbalken
en steunbalken bepleisterd. De wens om balken vrij te leggen om een 'rustieke' uitstraling
te krijgen staat in sterk contrast met het oorspronkelijke doel van het pleisterwerk: vormgeving en het verbeteren van de architectonische kwaliteit. De deklaag wordt tegenwoordig
vaak in leem uitgevoerd, bijvoorbeeld met witte leempleister. Het beschilderen van een
leempleister met kalkverf wordt beschreven in werkblad 6.9 Kalk-binnenpleister.

Inhoud en gemiddelde waarden DIN 18947

Inhoud

Korrelgroep, overkorrel
Vezels

Aanbrengdikte

Leempleister

Leempleister

mineraal 20

mineraal 16		

Basisleem

Leem, zand

Leem, zand

Afwerkleem

Leempleister

Afwerkleem

Afwerkleem

grof

HW

fijn 06

fijn

Leem, zand,

Leem, zand

Leem, zand,

Leem, zand,

Leem, zand,

			

stro

stro

bims, nat. vezels

nat. vezels

perliet, vlas

0/4, < 5 mm

0/4, < 8 mm

0/2, < 7 mm

0/2

0/1

0/1, < 2 mm

0/2, < 5 mm

		

Gerstestro

Gerstestro

Natuurlijke vezels Natuurlijke vezels Vlas

-

-

tot 30 mm

tot 10 mm

tot 3 mm		

tot 15 mm

5-20 mm

5-20 mm

8-15 mm

7-10 mm

3-10 mm

2-3 mm

2-3 mm

			

(ind. nodig 35 mm)

Drogingskrimpmaat

2%

2%

2%

2%

< 2,0 %

3%

4%

Vastheidsklasse

S II

S II

S II

S II

S II

S II

S II

Buigvastheid

1,0

N/mm2

Drukvastheid/rekstijfheid 3,5 N/mm2
N/mm2

1,0

N/mm2

2,5 N/mm2
0,20

N/mm2

0,7

N/mm2

1,5 N/mm2
0,10

N/mm2

0,7

N/mm2

2,0 N/mm2
0,15

N/mm2

0,8

N/mm2

2,5 N/mm2
0,12

N/mm2

N/mm2

1,0 N/mm2

2,5 N/mm2

2,0 N/mm2

0,9

0,10

N/mm2

0,25 N/mm2

Hechtvastheid

0,20

Afbrokkeling

0,1 g

0,1 g

-

0,6 g

0,3 g

0,4 g

0,1 g

Dichtheid

2,0

2,0

1,8

1,8

1,6

1,8

1,8

Warmtegeleiding

1,1 W/m·K

1,1 W/m·K

0,91 W/m·K

0,91 W/m·K

0,73 W/m·K

0,91 W/m·K

0,91 W/m·K

µ-waarde

5/10

5/10

5/10

5/10

5/10

5/10

5/10

Waterdampabsorptie

WS III

WS III

WS III

WS III

WS III

WS III

WS III

Bouwstofklasse

A1

A1

B2*

B2*

A1

A1

A1

*geproefde waarden voor certificering

D IN 1894

Leh

e

l

pu

m

Onze basisleem, afwerkleem grof en afwerkleem fijn zijn sinds 1-1-2005 de eerste

7

DIN en certificering

tz m ört

gecertificeerde leemproducten op de markt. De certificering werd doorgevoerd naar de
maatstaven van Nature Plus. Nature Plus is een samenwerkingsverband van milieu
instituten, de bouwstoffenindustrie en consumentenorganisaties. Het doel is een
dynamische kwaliteitsverhoging van bouwstoffen met het oog op het milieu.

ID 0413 - 11340 - 001

Meer informatie op www.natureplus.org. Onze leempleisters worden getest naar richtlijn
0803 Leempleisters. Deze richtlijn omvat niet alleen de milieu- en gezondsheidsaspecten,
maar ook de gebruikszekerheid van leempleisters.
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Let op: de aanwijzingen in dit werkblad zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring
in de leembouw en in het gebruik van onze produkten. U kunt hieraan geen rechten
ontlenen. Wij zijn uitgegaan van voldoende ervaring en expertise in de beschreven
bouwtechnieken. Gebruik altijd de laatste versie van dit werkblad, terug te vinden op
www.claytec.nl.

WIKI = Vragen en antwoorden

Copyright CLAYTEC e.K., vertaling Ekoplus Bouwstoffen B.V. Niets uit deze uitgave

(Duitstalig)

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

CLAYTEC e. K.
Nettetaler Straße 113
D-41751 Viersen-Boisheim
Telefon
(+49) (0)2153/918-0
Telefax
(+49) (0)2153/918-18
Internet
www.claytec.de
e-mail
service@claytec.com

Importeur Nederland
Ekoplus bouwstoffen B.V.
Postbus 497
6200 AL Maastricht
telefoon
(+31) (0)433020209
website
www.ekoplus.nl
e-mail
info@ekoplus.nl
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