
Handleiding Leemverf

De Leemverf van Betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Heb je een
wand gemaakt van spachtelputz, of spackwerk? Geen enkel probleem, alleen je
verbruik gaat hierdoor wel omhoog. 

Leemverf is een verf die enkel geschikt is voor droge ruimtes. Je kan hiermee wanden
schilderen in bijvoorbeeld een: woonkamer, slaapkamer, of een hal. De Leemverf van
Betonlook.nl geeft een poederig effect op je wand. 

Voorbereiding vlakke wanden 

Hout 

Zorg ervoor dat er geen naden meer zichtbaar zijn en dat je een egaal oppervlak van hout
hebt. Je kan  vervolgens de EcoPrimer aanbrengen. Dit maakt dat de wand zich afsluit en de
Leemverf beter hecht. 

Gestucte wand/ pleisterwand/ overige zuigende ondergronden 

Zorg bij een gestucte wand dat deze goed droog is, voordat je de EcoPrimer gaat
toepassen. Bij behang, een pleisterwand of overige zuigende wanden: pas altijd de
EcoPrimer van Betonlook.nl toe. Deze zorgt ervoor dat de wand afgesloten wordt en dat de
Leemverf goed hecht. 



Aanbrengen van de verf 

Stap 1: gebruik altijd een primer die geschikt is voor onze verf, voordat je begint met
schilderen. Als je de  EcoPrimer gebruikt dien je  deze altijd 12 uur te laten drogen. 

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

Stap 3: meng de pigmenten met een klein beetje water in een kommetje. Bijvoorbeeld bij
pigmenten voor 1 kilo Leemverf meng je het met pigment met zo'n 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 Leemverf, houd de verhouding: 1 kilo Leemverf met 1.25 liter water aan.
Maak het 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 Leemverf. 

Stap 5: voeg het gemengde mengsel van pigmenten toe aan de basis Leemverf. Roer dit
goed door. Laat de Leemverf nu 15 minuten rusten. Hij is nu op jouw gewenste kleur
gemengd. 

Stap 6: roer het geheel nogmaals door en breng de eerste laag verf aan. Je kan voor de
eerste laag een microvezel roller of een blokkwast gebruiken. Voor een egaal geheel breng
je beide lagen met een roller aan.

Stap 7: wacht minimaal 8 uur totdat de eerste laag Leemverf droog is. 

Stap 8: breng de tweede laag Leemverf aan.
Wil je graag een effect op de wand? Breng dan de tweede laag Leemverf met de blokkwast
3x 14 cm van Betonlook.nl aan. Je begint met het schilderen bovenaan in de hoek. Je werkt
altijd in een diagonale lijn naar beneden. Maak halve maantjes of kruisjes, op deze manier en
creëer je een mooi wolkerig effect op je wand. 

Stap 9: nog even wachten tot het droog is en dan is je project helemaal klaar! 



Hoe minder water je gebruikt bij het aanmengen van de pigmenten; hoe intenser de
kleur wordt van de verf. 

Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Je kan niet een gedeelte van het
oppervlak schilderen en erna nog een gedeelte. Je ziet dan altijd kleurverschil. 

Ben je niet tevreden over een bepaald effect op je geschilderde oppervlak? Verbeter
dit dan in de tweede laag. Je kan niet een klein gedeelte van het geschilderde oppervlak
bijwerken, omdat je dan altijd kleurverschil ziet. 

Moet je een groter oppervlak schilderen met meerdere kilo’s van de Leemverf en wil je
gegarandeerd dezelfde kleur per emmer? Meng dat alle pigmenten met exact
hetzelfde aantal water. Anders kan er kleurverschil ontstaan. Wat je ook kan doen is alle
zakjes los van elkaar aanmengen en dit bij elkaar ingieten. Je pakt dan een emmer, of
speciekuip zodat je hier de aangemengde basisleem in kan doen. Je voegt dan in één
keer het gemengde mengsel pigmenten toe. Zo weet je zeker dat je geen kleurverschil
hebt tussen de eerste en tweede laag. 

Mocht de Leemverf iets stijf zijn geworden voor het aanbrengen van de tweede laag.
Voeg hier dan iets water aan toe. Je mag de Leemverf verdunnen met 5 tot 10% water.

Wil je helemaal geen klonten? Meng dan de Leemverf voor de eerste en tweede laag
apart aan. Dit zorgt dat je een vers mengsel hebt om mee te gaan schilderen.    

Opslag 

Leemverf van Betonlook.nl is ongeopend 6 maanden houdbaar, als je het in een droge
omgeving bewaart, bij een temperatuur tussen de 10 °C en 30 °C. 

Tips 


