
Eenvoudig te verwerken,
gezond om in te leven.
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Leemstuc, om te genieten

CONLUTO 

bruine basisleem 

en leemfinish in 

kleur, natuurlijk 

stucwerk voor 

een gezonder 

binnenklimaat

Bouwen met leem



?geen chemische bindmiddelen, 
hardt uit door droging 

?verwerking zonder tijdsdruk doordat 
leem door toevoeging van water 
weer plastisch gemaakt kan worden

?verwerkbaar met de hand en met 
spuitmachines

?vrij vormbaar, waardoor creatieve 
vormgeving mogelijk

?altijd herbruikbaar
?voorkomt schimmelvorming
?transporteert capillair vocht uit 

ondergronden
?bezit een laag evenwichtsvocht-

gehalte waardoor o.a. hout niet rot, 
ideaal bij vakwerk-woningen

?anti-allergische werking
?ecologisch en duurzaam
?efficiënte en prettige verwerking, 

ook voor doe-het-zelf geschikt
?uitstekend combineerbaar met 

Naturetherm binnenisolatie 
systemen

Leemstuc kan worden toegepast als decoratieve 
finish-laag of als leemverf. Maar steeds vaker 
vervangt leemstuc als raaplaag ook de gebrui-
kelijke gips, kalk of kalkcementpleisters, vanwege 
de prettige verwerking en de aangename eigen-
schappen. 
Technostuc Systemen is exclusief importeur van 
Conluto leemproducten. Conluto leem staat 
bekend om de hoge kwaliteit en goede verwerk-
baarheid van de leemstuc en is absoluut zonder 
chemische toevoegingen.

Leem bevordert de gezondheid van mens en dier! 
Het fungeert als een natuurlijke airco, is in de 
zomer koel en in de winter warm, en zorgt voor 
behaaglijkheid door de natuurlijke regulering van 
de luchtvochtigheid en de vochtigheid van de 
ondergrond. Leemstuc bindt geurtjes en staat 
geen schimmelvorming toe.

Leemstuc wordt voornamelijk binnen toegepast, 
maar kan ook buiten worden gebruikt, mits 
afgeschermd van weersinvloeden en is ideaal in 
combinatie met vakwerken omdat het houtrot 
voorkomt. 

Zelfs in badkamers en keukens wordt leemstuc 
toegepast op oppervlakten waar geen directe 
waterbelasting is, met het grote voordeel dat er 
geen schimmel ontstaat doordat leemstuc de 
overtollige damp uit de lucht opneemt.  

Ongekende voordelen

Gezondheid bevorderend

Conluto Leemstuc 
is verkrijgbaar als:

Basisleem met stro, vochtig BB 1200kg

Basisleem met stro, vochtig 20 ton los 

Basisleem zonder stro, vochtig BB 1200 kg

Basisleem met stro, droog zakjes 25 kg

Basisleem met stro, droog BB 1000 kg

Bruine leem raaplagen, 10 tot 30 mm:

Finishleem met stro, vochtig BB 1200kg

Finishleem met stro, droog BB 1000 kg 

Fijnleem zonder stro, droog BB 1000 kg

Bruine leem finishlagen, 3 tot 10 mm:

Fijnleem zonder stro, droog zakjes 25 kg

Edelpleister 10 kleuren, droog 25 kg; 2mm

Leem finishlagen in kleur:

Leemverf 9 kleuren, droog 5 en 10 kg

Leemstruktuurverf 9 kleuren, droog 5 kg

Bouwen met leem

Postadres:
Stentorlaan 5
NL-7534 HT Enschede
T: +31 (0)53 433 03 60
F: +31 (0)53 435 21 11
E: info@technostuc.nl

Magazijn & showroom:
(alleen op afspraak)
Bedrijvenpark Twente 322e
NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl


