
Hechtgrond Fijn Minerale poeder: 1,5 kg.: Art. 751.1.5 3 kg.: Art. 751.3
Waterglas: 2,5 ltr.: Art. 752.2.5 5 ltr.: Art. 752.4.85

TECHNISCHMERKBLAD

LEEMLA Hechtgrond is een ecologisch verantwoorde hechtgrond voor op wanden in interieurs. De hechtgrond geeft
gladde en moeilijke ondergronden structuur, waardoor het geschikt wordt voor het aanbrengen van LEEMLA
Leemstructuurverf. Het is geurloos, vochtregulerend en kunststofvrij en levert daarmee een bijdrage aan een prettig
en gezond leefklimaat in huis of op je werkplek.

Toepassing: Binnenshuis geschikt voor verwerking op alle onbehandelde en weinig zuigende ondergronden zoals kalkpleister,
gipspleisters (volledig droog!), gipsvezel- en gipskartonplaten, steen en beton. Ook geschikt voor gladde, niet-
absorberende en niet-minerale ondergronden zoals oude latex/acrylaatdispersie muurverven. Niet geschikt voor natte
ruimtes in de spatwaterzones.

Eigenschappen Goed hechtend, geschikt voor diverse gladde en niet-absorberende ondergronden. Geeft structuur en verbetert de
hechting van o.a. LEEMLA Leemstructuurverf. Zonder conserveringsmiddelen. Vrij van kunstharsen. Geurloos. Damp-
open, draagt bij aan de vochtregulatie. Mineraliseert organische ondergronden.

Uiterlijk Licht grijs van kleur. Semi-dekkend. Mat uiterlijk. Ruw oppervlak, fijne korrelstructuur (ca. 0,3 mm).
Samenstelling Minerale poeder: zilverzand, marmermeel, marmergruis, krijt, talk, blanc fixe, titaanwit, caseïne, soda, xantaangom.

Waterglas vloeistof: vloeibaar siliciumdioxide (kaliumsilicaat, sol-silicaat, water).
Verpakking Minerale poeder (in droge vorm): 1,5 kg. en 3 kg. in papieren zak.

Waterglas (in vloeibare vorm): 3 kg. (2425 ml.) en 6 kg. (4850 ml.) in jerrycan.
Bereiding Meng poeder (geleverd in papieren zak), waterglas (geleverd in jerrycan) en water als volgt: Meng waterglas en water in

een verfemmer. Voeg de minerale poeder onder krachtig mengen toe tot het mengsel vrij is van klonten. Gebruik een
verfmixer. Laat het 30 minuten rusten en mix het opnieuw goed door.
Verhoudingen:
• Waterglas 3 kg. (2425 ml.) + 300 ml. water + 1,5 kg. minerale poeder (geeft 4,8 kg. hechtgrond)
• Waterglas 6 kg. (4850 ml.) + 600 ml. water + 3 kg. minerale poeder (geeft 9,6 kg. hechtgrond)

Ondergrond De ondergrond dient vorstvrij, draagkrachtig, schoon en vetvrij te zijn. De temperatuur van de lucht en ondergrond
dient tussen 5-25° C te liggen. Niet verwerken in ruimte met luchtvochtigheid groter dan 65%. Indien nodig
ondergrond reinigen met een vetoplosser (2 eetlepels soda opgelost in 1 liter water, daarna met schoon water
nawassen). Loszittende pleisterlagen en verflagen verwijderen. Wateroplosbare verflagen afwassen.
• Nieuwe gips-, kalk- of cementpleisters moeten minimaal 10 dagen oud en droog te zijn.
• Gipsplaten (oppervlakte kwaliteit Q3 of Q4) dienen voorbewerkt te zijn (naden gewapend en vlak gepleisterd met
bijv. een natuurgipsproduct).

• Gladde, niet zuigende ondergronden, zoals acrylaatdispersie muurverven, moeten, na reinigen/ontvetten, eerst
worden opgeruwd met schuurpapier P80.

• Ondergronden met wateroplosbare inhoudsstoffen, zoals underlayment plaatmateriaal, eerst 2x voorstrijken met
isolerende lak (AURO Lackgrundierung Nr. 510). Dit voorkomt onregelmatige kleuren doordat de verkleurende
inhoudsstoffen uit de ondergrond niet meer kunnen doorslaan.

Verwerking Gelijkmatig aanbrengen met blokwitter kwast, eventueel narollen met kortharige vachtroller.
Verbruik Ca. 140-160 gr./m2, afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond. Bij sterk zuigende en ruwe

ondergronden kan het verbruik bepaald worden door een proefvlak aan te brengen. In de meeste gevallen volstaat 1 laag
hechtgrond.
• De gemengde hechtgrond (4,8 kg.) is geschikt voor ca. 30-35 m2.
• De gemengde hechtgrond (9,6 kg.) is geschikt voor ca. 60-70 m2.

Gereedschappen Emmer (5 ltr. voor mengen van 4,8 kg. hechtgrond en 10 ltr. voor mengen van 9,6 kg. hechtgrond). Blokwitter of
platte kwast. Kortharige vachtroller. Schilderstape. Afdekdoeken of folie. Verfmixer te monteren op een boormachine.

Reiniging gereedschap Gereedschappen en verfemmers direct na gebruik reinigen met warm water en zeep.
Houdbaarheid Koel, droog en vorst-vrij, in gesloten verpakking (in niet gemengde toestand), tenminste 1 jaar houdbaar.
Droogtijd Onder normale omstandigheiden (20° C / 60% RV) is de droogtijd 3-6 uur en overschilderbaar na 24 uur. Afhankelijk

van de luchtvochtigheid en temperatuur kan de droogtijd tot meer dan 6 uur bedragen. Voldoende ventileren tijdens
drogen is belangrijk. De volgende lagen pas aanbrengen na volledige droging van de hechtgrond.

Veiligheid en afval Bij normaal gebruik geen gevaar voor mens en milieu. Wees alert op mogelijke allergieën voor natuurlijke producten.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.Waterglas en de gebruiksklare hechtgrond is basisch (alkalisch), de gebruikelijke
beschermende maatregelen zoals huidbescherming (handschoenen), dragen van een veiligheidsbril en luchtverversing moeten in
acht worden genomen. Afwassen bij contact met de huid, onmiddelijk spoelen met veel water in geval van contact met de ogen
en indien nodig een arts raadplegen. Laat de resten drogen en voer ze af in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Disclaimer Dit Technisch Merkblad is met grootste zorg samengesteld. Alleen klachten, die te wijten zijn aan mengfouten bij
productie, zijn ontvankelijk. Bij elke nieuwe uitgave van dit Merkblad vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.

LEEMLA leemverven zijn ontwikkeld door EcoBouwSalland en EKO-KRAFT. Voor meer informatie: www.leemla.nl
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