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Leemstucco

 
1. Beschrijving 
Glanzende, oplosmiddelvrije, decoratieve sierpleister 
op basis van leem – voor binnen. 
 
2. Inhoud & kleur 
2,5L – beschikbaar in alle kleuren van de Ecotec 
Kleurkaart. 
 
3. Verbruik: 10-12m²/L, naargelang de ondergrond. 
 
4. Droogtijd 
Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid:  
na 6 -12u verder bewerkbaar. Volledig droog na 10 
dagen. 
 
5. Verdunningsmiddel:  
Niet verdunnen, product is klaar voor gebruik! 
 
6. Waar gebruiken: 
Geeft een glanzend, marmer-effect en is geschikt voor 
muren binnenshuis; voor gladde, minerale 
ondergronden zoals beton, bepleistering en 
organische ondergronden zoals gipskartonplaten. 
 
7.Eigenschappen 
Ecotec leemstucco bevat niet-giftige en natuurlijke 
grondstoffen, waardoor minder astmatische of 
allergische reacties ontstaan. Vrij van oplosmiddelen. 
Ademend, elastisch, reukloos, antistatisch en sterk 
vochtregulerend; zorgt hierdoor voor een verbeterd 
klimaat in de leefruimte. 
 
8. Verwerking 
8.1 Voorbereiding: 
De ondergrond moet droog, zuiver en vetvrij zijn. 
Oneffenheden opvullen of opschuren. Water-, roet- of 
nicotinevlekken en opvul- of afdichtingskits eerst 
voorbehandelen met Ecotec Iso-Mur isolerende 
grondlaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2 Verwerking: 
OPGELET – dit product dient binnen de 14 dagen na 
opening verwerkt te worden! 
Product goed oproeren; niet verwerken onder 5°C. 
Dun en krachtig aanbrengen met een inox of kunststof 
spaan en gelijkmatig met draaiende bewegingen in alle 
richtingen verdelen. Het resultaat hangt af van de 
uitgevoerde bewegingen. Na volledige droging een 
tweede, dunne laag aanbrengen. Na volledige droging 
van de tweede laag met een inox of kunststof (voor 
lichte kleuren) spaan verdichten. Hou uw spaan in een 
hoek van +/- 45° en oefen sterke druk uit tijdens uw 
draaiende beweging; hierdoor ontstaat het glanzend 
resultaat. 
 

9. Materiaal 
Inox of kunststof spaan; poliersteen. Na gebruik met 
warm water en zeep reinigen. 
 
10. Stockeren - Koel en droog, maar wel vorstvrij.  
 
11. Samenstelling 
Water, leem, krijt, kalk, porselijnaarde, azijnzuurester, 
cellulose, titaandioxide (= wit mineraal pigment), 
natriumzout en 0,1% synth. conserveringsmiddel 
(benzisothiazolon). 
 
EUH208: Bevat Bevat 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on + 1,2 

Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie 

veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op 

verzoek verkrijgbaar.  

12. Veiligheidsvoorschriften 
P102: Ook niet-giftige verven dienen voor kinderen 
onbereikbaar te zijn. 
P501: resten laten indrogen en volgens de lokale 
wetgeving verwijderen. 
 
13. Voorschriften VOS verordening 
VOS gehalte : 0.05g/L - Cat: a-WG 
Grenswaarden : vanaf 01-01-2010 : 30 g/L 
 
LET OP: Dit product heeft een pH-waarde van 11,4. 
 
 
 
 

 

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en 
worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij 
onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op 

de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 
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