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Gebruikshandleiding
Nederlandse Basisleem
- Basisleem aardvochtig: lössleem, zand, vezel; korrel van 0 - 5 mm.
Toepassing:
- Vertin- en raapmortel of eindafwerking voor wand en plafond.
Levering:
- Basisleem aardvochtig: zak 25 kg, bigbag 250, 500, 750 of 1.000 kg.
Ondergronden
- Vuil en schoon metselwerk, leemsteen.
- Verlijmde blokken, kalkzand, gipsbeton, etc;
- Ruw en glad beton.
- Gipskartonplaat
- Betonvezelplaat, houtvezelplaat.
- Steengaas.
- Strobalen.
- Rietmatten.
Voorbehandeling
Zorg voor een schone werkomgeving. Eventueel materiaal op de vloer kan zo zonder problemen worden
hergebruikt.
- Bouwplaats waterdicht maken.
- Verwarming gebruiken en ventileren!
- Controleer of er externe problemen zijn zoals scheuren, vocht etc.
- Rookkanalen eventueel behandelen (doorslagrisico).
- Droogtijd afhankelijk van zuiging ondergrond, temperatuur wand, temperatuur lucht, luchtvochtigheid en
ventilatie. Gemiddeld 1 week per cm.
- Primen van ondergronden wanneer kans op speciedoorslag bestaat of bij vlakke en gladde wanden, zoals
beton, plaatwerk e.d.
- Opbouwringen elektriciteitsdozen stellen.
- Stucloper tegen vocht en voor het schoon houden van de omgeving.
- Gebruik wapeningsgaas bij overgang van ondergronden (metalen profiel bijvoorbeeld) en bij dikker dan 2cm.
Speciaal letten op
- Baarden in steen, deze verwijderen.
- Elektraleidingen controleren en zo nodig fixeren.
- Uitstekende spijkers, schroeven, hout etc. verwijderen.
- Controleren op goede fixatie van de platen;
- Fermacellplaten aanbrengen volgens voorschrift, d.w.z. kopse kanten verlijmen met lijm van fermacell.
- Gipsplaten ondergrond bij voorkeur stucplaten i.v.m. vochtopnamecapaciteit en op 30cm geracheld;
- Naden afplakken met gaasband;
- Kwartshoudende voorstrijk aanbrengen.
Aanmaken leemstuc
- Aardvochtige basisleem aanmaken in mengkuip.
- Mengen met stukadoorsmixer totdat smeuïge massa ontstaat.
- Altijd eerst een hoeveelheid water in de kuip, daarna de basisleem toevoegen. Daarna weer water en
basisleem toevoegen totdat gewenste massa ontstaat.
Aanbrengen basisleem
- De basisleem wordt aangebracht met spaan of spuit.
- Op baksteen is het aan te bevelen in twee lagen te werken, dit voorkomt scheurvorming bij ongelijkmatige
droging en voorkomt het 'doorschijnen' van de voegen. Op riet wordt aanbevolen in drie lagen te werken.
- Basisleem bij voorkeur niet dikker aanbrengen dan 1 cm per laagdikte. Wanneer de basisleem in dikkere lagen
wordt aangebracht kunnen hechtingsproblemen ontstaan doordat de (relatief zware) leem gaat zakken.
- Barsten tijdens het drogen kunnen worden voorkomen door het gebruik van volvlaks wapeningsgaas. Dan kan
zelfs op een laagdikte van 2 cm maximaal worden gewerkt. Zorg dan bij de droging voor ventilatie, warmte en
eventueel een bouwdroger.
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- Raaplaag afreien met rei-lat eventueel namessen en glad maken met inwasbord.
- Indien de basisleem in meer lagen wordt opgebracht wordt de vertinlaag opgeruwd met kam en kan de tweede
laag worden opgebracht wanneer de eerste laag niet meer kan worden ingedrukt.
- De basisleem moet geheel droog zijn alvorens een volgende laag basisleem of leemfinish kan worden
aangebracht.
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