
V

NIEUW

BELGIE
DRUWID-CLAYTEC BELUX
Gueuzaine 72
B - 4950 Waimes

Serviceteams technische raadgeving
en distributie: zie www.claytec.be

Productgegevens en gebruik: 
zie keerzijde

Bouwsto�en uit leem

mailto:info@pverschuere.be
www.pverschuere.be


Produktblad
Leem-afwerkpleister grof - gebroken wit
05.015, 05.215 

Beschrijving Leemmortel voor pleisterwerken. Aardevochtig 05.015 en 05.215.

Gebruik Eénlagig afwerkpleister voor binnenshuis. Pleisteren met de hand of met de machine. Op een geschikt muurwerk, andere massieve 

bouwstoffen en CLAYTEC leem-basispleister.

Samenstelling Gewassen zand in verschillende korrelgrootten 0-2 mm, leem, gerstestrovezels tot 10 mm, cellulose, methylcellulose < 0,1%

Land van herkomst Duitsland

Bouwstofwaarden Worden actueel bepaald volgens de methode DIN 18947.

Leveringsvormen, opbrengst Aardevochtig 05.015 in 1,0 t bigbags (geeft 640 l pleisterspecie, 64 m2 oppervlakte bij D = 1,0 cm), Aardevochtig 
05.215 in 0,5 t bigbags (geeft 320 l pleisterspecie, 32 m2 oppervlakte bij D = 1,0 cm)

Opslag Beschermen tegen uitdrogen en vochtigheid. Droog opslaan. Aardevochtig leem-afwerkpleister grof hel is - naargelang het weer - binnen 
de 2-4 weken te verwerken. Het droge product is onbegrensd houdbaar. Aardevochtige waren moeten in de winter tegen vorst beschermd 
worden opgeslagen omdat de verwerkbaarheid bij vorst vermindert.

Bereiden van de specie -Door toevoegen van ca. 25% water (aardevochtig), met in de handel gebruikelijk mengmachines, in kleine houveelhe-
den ook met de motorklopper of met de hand. Aanwijzingen voor de inzet van pleistermachines onder www.claytec.de.

Pleisterondergrond Leempleisters hechten enkel mechanisch. De ondergrond moet draagkrachtig, vorstvrij, droog, zuiver, vrij van zouten,  
voldoende ruw en zuigkrachtig zijn. Indien nodig past als grondlaag DE RODE (CLAYTEC 13.435-.430). Leem-basispleister moet grondig droog zijn. 
Om het oppervlakstof te binden, indien nodig vooraf fijn besproeien.

Uitstrijken van de specie De specie wordt met het truweel geworpen of aangezogen ofwel met de pleistermachine gespoten. Minimale en 
maximale dikte: 6 en 10 mm. De oppervlaktestructuur hangt af van het tijdstip van de bewerking en van het gebruikte werktuig. In principe is de 
structuur fijner hoe meer de pleisterspecie op het ogenblik van de oppervlaktebewerking aangetrokken is. Geschuurde oppervlakken worden met 
spons-, kunststof- of houten wrijfborden verkregen. Gladde oppervlakken worden door nabehandeling met een poliertruweel verkregen.

Verwerkingsduur Toebereid materiaalmengsel met deksel is gedurende 48 uur verwerkbaar. Het kan ook zo lang in de pleistermachine of in de 
slangen blijven. 

Drogen Na het aanbrengen moet voor een snel drogen worden gezorgd, bv. met tocht (24 uur per dag met alle deuren en vensters open) 
of met droogapparaten. Onder kritische voorwaarden kan drogen volgens DIN 18550-2. Voor details zie DIN 18550-2 of CLAYTEC 
„Werkblad leempleisters“. Graag geven we verdere inlichtingen.

Microbiologische basisconcentratie: Product met plantaardige vezels, droog of aardevochtig. Verdere verklaringen: www.claytec.de/
produkte/downloads, Artikel Wohnung + Gesundheit. We wijzen erop dat het inachtnemen van bepaald waarden niet kan worden 
gewaar-borgd.

Verdere behandeling Afvegen vóór het verven. Het verven is mogelijk onmiddellijk zonder grondering met CLAYFIX-leem of droog.

Tip Leem-afwerkpleister grof hel is een pleisterspecie voor oppervlakken waarop uiteindelijk een afdekkende verflaag komt. Het afwrij-
ven beantwoordt aan de vereisten van deze aanwending. Wij garanderen geen kleurtooncontinuïteit en - homogeniteit van de specie. 
Veranderingen in de kleurtoon tijdens het droogproces zijn mogelijk.

Een aanwending zonder laatste verflaag is bij de hogergenoemde beperkingen mogelijk en daartoe geven we graag verdere inlichtingen.

Werkproeven - Geschiktheid van de ondergrond en laagdikte dienen te worden getest aan de hand van een voldoende grote werkproef. 
Reclamaties, die niet het gevolg zijn van mengfouten bij de producent, worden afgewezen.Verdere informaties: zie „Werkblad 
Leempleisters“.

*Betere rangschikking onder voorbehoud van brandpreventieve proeven mogelijk (Lehmbau DVL 2009, S. 97)
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