
Technische gegevens

Dikte x lengte x breedte: 22 mm x 1250 mm x 625 mm

Samenstelling:  leem, zand, glasvezelnet, Carbon-warmtevlies, 

m2 per plaat: 0,781 m2 / Stck

gewicht: 30 kg

Afgegeven vermogen: Warmte 250 W per plaat met 46 volt

Verbruik: ca. 5,4 A

Oppervlaktetemperatuur: ca. 42° C met maximaal verbruik

pecifieke warmtecapaciteit Cp: ca. 1,0 kJ / kgK

warmtegeleidingscoëfficiënt :  ca. 0,47 W / mK 

dichtheid : 1650 kg / m3 

brandklasse:  Klasse A1,niet brandbaar naar  

DIN EN 13501-1

Maßtoleranzen:  61 dB voor een scheidingswand van 10 cm. 63 dB 

voor een scheidingswand van 15 cm.

Afwijking maatvoering: Dikte ± 1,5 mm. lengte ± 2 mm. breedte ± 1,5 mm

De kabels worden in de constructie verwerkt zie hiervoor. De platen kunnen 

worden gebruikt met wisselstroom/ gelijkstroom (AC/DC). Ideaal om direct aan te 

sluiten op pv-cel of windmolen.

Materiaal verbruik per  m2:  Schroeven voor wand: 9 stuks per plaat , 

voor plafond 12 stuks per plaat plus ringen 

Wapeningsgaas 3 meter lengte, 10 cm breed.

Leemstuc 5 mm dik: 9 kg, 3 mm dik: 6 kg

Wanden die opwarmen: comfortabel en ecologisch
Leem warmteplaat
Wanden die opwarmen: comfortabel en ecologisch
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moderne droogbouwsystemen in leem

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Het zijn algemene richtlijnen, die de  individuele 
 gebruiker niet ontslaan van eigen verantwoordelijkheid voor de toepassing en het gebruik van de standaard 
 leemplaten. Stand 4 / 2014

Oskam Leemproducten · Opperduit 66 · 2941 AL Lekkerkerk · www.oskam-vf.com

Oskam leemproducten:

  Standaard leemplaat
 Klimaatplaat
  Leem verwarmingselement

 Leemfinish
 Leemverf

  Leemsteen
  Leemmortel
  Basisleem

moderne droogbouwsystemen in leem

NIEUWBOUW
Mogelijkheden constructie met de standaard leemplaat

Omdat de standaard leemplaat dezelfde afmetingen 
heeft als gebruikelijke afbouw platen, kan de standaard 
leemplaat gemakkelijk worden toegepast in de 
 moderne houtskeletbouw.

De standaard leemplaat is licht te buigen, waardoor 
het mogelijk is licht gebogen wanden te maken.

Bestaand metselwerk wordt door het aanbrengen 
van de standaard leemplaat gemoderniseerd. 
De wanden van leem zorgen voor een verbeterd 
binnenklimaat.

Een scheidingswand van 
tweezijdige standaard leemplaat (22 mm) 
realiseert een  geluidsisolatie van 61 dB.

Toegepast als verlaagd plafond of als vervanging 
van gipsplaten geeft de standaard leemplaat 
extra massa op bijvoorbeeld de zolder. Hierdoor 
is de zolder koeler in de zomer.

RENOVATIE

SCHEIDINGSWANDEN

PLAFOND / HELLEND DAK

GEBOGEN WANDEN


