
Handleiding Leemstuc
Leemstuc van Betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Met de Leemstuc maak
je een mooi industrieel stucwerk met een glinstering op je wand. Door het gebruik van droge
pigmenten creëer je de meest intense kleuren. 

Wanden 

Leemstuc is enkel geschikt voor in droge ruimtes. Je kan hiermee wanden stuccen in
bijvoorbeeld een woonkamer, slaapkamer, of een hal. Je zou het ook in de douche
kunnen gebruiken met uitzondering van de natte cel (douchecel). 

Betonlook.nl adviseert altijd je wand glad te maken, voordat je de Leemstuc aanbrengt.
Denk hierbij aan wanden zoals: tegels, gipsplaten, wedi, lakzandsteen, gipsblokken etc.
Benieuwd naar hoe je je wand glad kan maken? Gebruik altijd Ardex R1C bij natte
ruimtes. Is het gewoon een muur in de woonkamer? Gebruik dan gips en volg de
stappen door jou uitgezochte gips. 

Tegels 

Is de ondergrond een tegel? Deze dien je altijd eerst vetvrij te maken. Je schuurt hem
daaropvolgend met een diamantschijf. Je vult vervolgens de naden met Ardex R1C en
je laat dit 30 minuten drogen. Is de eerste laag droog? Strijk dan het hele oppervlak in
met Ardex R1C glad. Je kan de laag aanbrengen in maximaal 10 mm dik. Ga niet dikker
dan dat werken. Meng de Ardex in fases van het strijken om uitdroging van het mengsel
te voorkomen.

Gipsplaten, MDF of scheurvorming

Gebruik bij gipsplaten, MDF of diepgaande scheuren in de wand altijd stucgaas. Het
stucgaas kan je ook gladstrijken met gips, of Ardex R1C. Je vult evenals bij voegen als
eerste het stucgaasop. Als dit droog is stuc je het gehele oppervlak glad.



Aanbrengen van de Leemstuc 

Stap 1: breng de EcoPrimer aan op de wand die je wilt gaan stuccen. Dit kan met een
micro vezelroller. Breng bij zuigende ondergronden bij voorkeur twee lagen EcoPrimer
aan. 

Stap 2: je hebt een emmer gekregen met de Leemstuc en een zakje pigmenten.
Controleer altijd de sticker op het pigmentenzakje of deze overeen komt met jouw
bestelde kleur. 

Stap 3: meng de pigmenten met een klein beetje water in een kommetje. Bijvoorbeeld
bij pigmenten voor 1 kilo Leemstuc meng je de pigmenten met 50 ml water. Roer dit
goed door met een garde, totdat er geen klontjes meer zichtbaar zijn. Wil je er helemaal
zeker van zijn dat er geen klonten meer inzitten? Doe het mengsel dan door een zeef.
Meng de overgebleven pigmenten uit de zeef nogmaals met een klein beetje water en
haal deze nog een keer door de zeef. Je hebt nu een glad mengsel aan pigmenten. 

Stap 4: meng nu de Leemstuc, houd de verhouding: 1 kilo Leemstuc met 0,5 liter water
aan. Maak het mengsel helemaal glad. Je kan dit doen met een garde of een elektrische
staafmixer. Wil je klonten voorkomen? Voeg dan het water in delen toe aan de basis
Leemstuc.  

Stap 5: voeg het mengsel van pigmenten toe aan de basis Leemstuc. Roer dit goed
door. Laat de Leemstuc nu 15 minuten rusten. De Leemstuc is nu op de juiste kleur
gemengd. 

Stap 6: roer het goed door en breng de eerste laag Leemstuc aan met een Inox spaan.
Dit doe je in een laagdikte van 0.5 mm. 

Stap 7: nadat de eerste laag Leemstuc handdroog is kan je beginnen met de tweede
laag. Handdroog houdt in dat de muur niet meer afgeeft op je handen en niet meer nat
aanvoelt. 

Stap 8: stuc nu de tweede laag Leemstuc op je wand. Doe dit weer in een laagdikte van
0.5 mm. 

Stap 9: wacht tot de tweede laag handdroog is. Je kan het licht benevelen met een
plantenspuit gevuld met water. Je krijgt hierdoor meer tekening en effect op de wand.
Je sprayt hem in met water. Je kan de wand vervolgens spanen met een Inox spaan.
Het resultaat hiervan is dat de 2e laag nog gladder zal zijn en je meer tekening creëert. 

Stap 10: wacht 2 dagen en laat de wand uitharden. Je project is nu afgerond. 


