
Kenmerken

 Natuurproduct
 100% recyclebaar
 Gemakkelijk te verwerken
 Geen schimmelvorming
 Vermindert condens op ramen
 Reguleert de luchtvochtigheid en is dampopen
 Absorbeert geur
 Bevat geen schadelijke stoffen
 Goede geluidsisolerende eigenschappen
 Zeer hoge warmte-opslagcapaciteit
 Laag energiegebruik tijdens de productie
  Bescherming tegen hoogfrequente 

elektromagnetische straling
 Elektrostatisch neutraal
 Niet brandbaar. Klasse A1

Toepassing

Voor de afwerking van binnenwanden. Afwerking van houten 
en metalen regelwerken, afwerking van scheidingswanden, 
voorzetwanden, verlaagde plafonds,  dakkapellen. Ook in 
badkamers.

Verwerking - snel een gemakkelijk

Constructie: hartmaat
Wand: max. 62,50 cm (22 mm) / max. 31,25 cm (16 mm)
Plafond: max. 41,67 cm (22 mm) / max. 31,25 cm (16 mm)

Aanbrengen:
  Platen zijn gemakkelijk te snijden.
 De platen worden geschroefd of geniet.
 Platen in verband aanbrengen.

Installatie en bevestiging van voorwerpen

   Lichte voorwerpen als schilderijen, lampen, stellingen 
 worden met een hollewandplug bevestigd.

  Zware voorwerpen als hangplanken, werkbladen en 
 verwarming worden aan de constructie bevestigd.

  Stekkerdozen en hollewanddozen kunnen met een 
 gatenboor worden aangebracht. Eventueel de wand 
 versterken voor de stabiliteit van de wand.

  Leidingen kunnen in de wand worden weggewerkt.

Standaard leemplaat: 
verantwoord alternatief

9 spax per plaat

Oskam leemstuc

Oskam leemfinish of leemverf

lehmorange® standaard leemplaat
22 mm

bewapeningsband

regelwerk hout

isolatiemateriaal
bijv. hennep, houtvezel, cellulose, vlas

  Op maat snijden   Stuc opbrengen  Montage   Afwerken met finish of verf

1

1

1

7

2

3

3

4

5

6

7

4

6

5

De standaard leemplaat is een uitstekend 
 alternatief voor alle bekende  plaatmaterialen 
voor de afbouw. Met de leemplaat van 
 lehmorange® heeft de droge afbouw in 
leem een belangrijke stap gezet. Geen  trage 
 verwerkingstijden meer door lange  droging van 
de leemstuc. Nu in een keer een  basisleemlaag 
van 22 mm aanbrengen. Deze wordt afgewerkt 
met 3 tot 5 mm basisleem die vervolgens kan 
worden gefinisht met leemfinish of geverfd 
met leemverf.
De leemplaat van lehmorange® maakt uw huis 
aangenaam en comfortabel. 

Afbouwsysteem voor  leemplaten 

met leemstuc, leemfinish of 

 leemverf van Oskam.

Afmetingen
1250 x 625 x 16 mm

1250 x 625 x 22 mm

Voorbeeld: scheidingswand 10 cm dik

Natuurproduct

61 dB geluidsisolatie

Recyclebaar. Niet brandbaar.
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