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Technische Fiche Leemverf 
BESCHRIJVING 
Weinig genuanceerde, matte verf, bijzonder geschikt voor allerlei decoratieve schildertechnieken en 
renovaties van oude gebouwen. Deze milieuvriendelijke minerale verf in poeder bevat geen 
bewaarmiddelen, heeft een hoge waterdampdoorlaatbaarheid, verwerkt snel en eenvoudig en is 
100% reversibel. Indien u de Leemverf met minder water aanmaakt, kan u deze in een dunne laag als 
LeemStucco verwerken, waarbij de mogelijkheid bestaat om meerder lagen in verschillende kleuren 
in elkaar te laten versmelten, waarbij unieke decoratieve technieken mogelijk worden. 
VERPAKKING 
De pigmenten worden apart verkocht in verpakkingen van 400 g (1 verpakking per 8 kg poeder = 5% 
pigmentatie); er kan 5% tot 30% toegevoegd worden voor een ‘diepe, intense‘ kleur. 
ONDERGROND 
Binnen op alle minerale ondergronden, maar ook oude verflagen, hout, MDF, metaal, etc. indien de 
ondergrond voldoende stabiel is. Indien de ondergrond een verschillende inzuiging heeft, moet de 
alkalibestendige UniWallPrimer geplaatst worden om kleurverschillen te voorkomen. Opgelet ! Nooit  
toepassen in vochtige ruimten of op vochtige muren. 
AANMAKEN 
Meng eerst het pigment in 12 L water, stevig mengen. Het poeder geleidelijk toevoegen, en 
onmiddellijk mengen. De Leemverf dient 3 tot 5 minuten mechanisch gemengd worden tot een 
gladde homogene substantie. Maak steeds voldoende verf aan voor het schilderen van minstens één 
laag op de volledige muur. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en 
opnieuw mengen, maar opletten voor kleurverschillen door verdunnen of extra mengen. 
AFWERKING 
Leemverf en LeemStucco kunnen beschermd worden tegen vocht, vlekken en intensieve belasting 
door afwerking met UniWallVernis. Opgelet, elke afwerking heeft invloed op de kleur en dient met 
een rol aangebracht te worden.  
TECHNISCHE KENMERKEN 

Leveringsvorm Wit poeder 

pH 6,5 

Aanmaakwater Geborsteld 1,65 L/kg. Spatel 1,0 - 
1,2 L/kg afhankelijk van de 
ondergrond, techniek en 
pigmentatie. Opgelet: de 
volledige hoeveelheid van 8 kg 
kan niet in meegeleverde 
verpakking gemengd worden 

Aantal lagen 2-3 lagen naargelang de 
ondergrond 

Verbruik Geborsteld : 0,7 - 1,0 kg droog 
poeder/10 m² per laag. Stucco : 1 
- 2 kg droog poeder/10m² per 
laag. Verbruik is sterk afhankelijk 
van de ondergrond en laagdikte 

Hechting Zeer goede hechting op diverse 
ondergronden 

Droogtijd 1-3 uur: afhankelijk van de 
omstandigheden. Onmiddellijk na 
drogen overschilderbaar 

Uithardingstijd Volledig uitgehard na drogen, 
maar blijvend wateroplosbaar 

Temperatuur Omgeving- en ondergrond-
temperatuur tussen 8 en 25°C 

Houdbaarheid Min. 1 jaar droog, in gesloten 
verpakking. Min. 1 week 
gemengd met water 

Verwerkingstijd De Leemverf kan iets indikken. 
Steeds opnieuw mengbaar en 
dagenlang verwerkbaar 

Gereedschap Blokborstel, vilten rol 5mm, inox 
of plastic mes, airless 

Reiniging Water 

VOORZORGSMAATREGELEN 
Leemverf mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Inademing van stof vermijden. Het product is 
bijna pH neutraal en zeer zacht voor de handen. Buiten het bereik van kinderen houden 

OPMERKING  

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het 

product te raadplegen op de website. 
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