Verwerkingshandleiding
Leemverf
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Leemverf
➢ Gebruiksklare Leemverf
➢ Verwerkbaar in 1 of 2 lagen
➢ Bruikbaar voor:
• Meubels;
• Wanden;
• Plafonds en meer.
Leemverf is niet toepasbaar in de natte cel van bijvoorbeeld een badkamer. Buiten de natte cel kan
de Leemverf wel gebruik worden. Wij adviseren om deze dan te beschermen met de Verf Protect.

Handleiding per onderdeel
Meubels voorbereiding ondergrond
Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed
vlak en strak te zijn.
➢ Constructie vervaardigen van Multiplex, MDF of watervast spaanplaat. Ook bestaande
meubels kunnen voorzien worden van Leemverf. Deze dienen dan vooraf goed ontvet te
worden!
➢ Voorstrijken met Ecoprimer Grof.
➢ Licht schuren Ecoprimer om pukkels weg te halen.
Verwerken Leemverf
De Leemverf is een verf welke in poedervorm geleverd wordt. Meng de meegeleverde pigmenten
droog door de leemverf (gooi deze een keer om in een andere emmer). Meng vervolgens 1kg
leempoeder met ca. 1.25 liter water. Roer dit goed door en laat 15 minuten staan. Roer vervolgens
nogmaals goed door en de verf is klaar voor gebruik.
➢ Aanbrengen Leemverf in bij voorkeur 2 lagen. Voor een mooie dekking breng je de eerste
laag op met een roller. De 2e laag wordt dan aangebracht met een kwast voor een mooi
betonlook effect. Wil je het graag rustig hebben? Maak dan langere vegen met de kwast in
een minder druk patroon.
➢ Wij adviseren om meubels achteraf te voorzien van Verf Protect. Dit is een speciaal
ontwikkelde bescherming laag zodat vuil en vocht niet direct intrekt.
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Wanden voorbereiding ondergrond
➢ Niet vlakke wanden (bijv. tegels, gipsplaten, wedi, kalkzandsteen, gipsblokken etc.)
• Wanden vlak maken met gips of cementgebonden mortel (bijv. Ardex R1C)
• Tegels altijd vooraf vetvrij maken d.m.v. diamant schuren of ontvetter.
• Voorstrijken met Ecoprimer.
➢ Vlakke wanden (bijv. Sauswerk, gips gestukte muren of (vlies)behang.
• Voorstrijken met Ecoprimer
Wanden verwerken Beton Cire
Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed
vlak en strak te zijn.
De Leemverf is een verf welke in poedervorm geleverd wordt. Meng de meegeleverde pigmenten
droog door de leemverf (gooi deze een keer om in een andere emmer). Meng vervolgens 1kg
leempoeder met ca. 1.25 liter water. Roer dit goed door en laat 15 minuten staan. Roer vervolgens
nogmaals goed door en de verf is klaar voor gebruik.
➢ Aanbrengen Leemverf in bij voorkeur 2 lagen. Voor een mooie dekking breng je de eerste
laag op met een roller. De 2e laag wordt dan aangebracht met een kwast voor een mooi
betonlook effect. Wil je het graag rustig hebben? Maak dan langere vegen met de kwast in
een minder druk patroon.
➢ Wij adviseren om wanden achteraf te voorzien van Verf Protect. Dit is een speciaal
ontwikkelde bescherming laag zodat vuil en vocht niet direct intrekt.
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