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VISIE op LEEM

SCHOONHEID ÉN BEWUSTZIJN, 
dat is waar het om draait bij Tierrafino, 
dé Leem-experts sinds 1990

'Een essentiële bijdrage leveren aan een mooie 
gezonde en milieuvriendelijke leefomgeving 
waar mensen zich echt thuis voelen’
Carl Giskes, oprichter van Tierrafino



VOORBEELD
PROJECTEN



RESIDENTIE in ZUID-KOREA



BADKAMER in AUSTRALIE



VILLA in BERGEN



BOS-WONING in EINDHOVEN



HOTEL HILTON SCHIPHOL

Architect Mecanoo
Gebruik van Tierrafino glansstuc 
LISTRO zwart



NATUURHUS slaapkamer



RIJKSWATERSTAAT MIDDELBURG

Tierrafino leemstuc FINISH en DURO



CONSCIOUS CLUB AMSTERDAM

Tierrafino Leemverf
I-PAINT & DRY-PAINT 
Dover Wit



EIGENSCHAPPEN

Damp-open 
• Temperatuur- en vochtregulerend (accumulatie)
• Koel in de zomer, warm in de winter
• Draagt bij aan ideale luchtvochtigheid (50%)

UV bestendig
• Kleurecht

Geluidsabsorberend
• Open structuur verkort nagalm

Antistatisch 
• Reduceert elektrostatische velden / (fijn)stof in de lucht
• Vermindert invloed van straling

Schimmel- en brandwerend 
• Leem is basisch, daardoor geen ideale plek voor schimmels
• Leem is mineraal en brand niet



LEEM MAAKT BETER

LUCHT GELUID

Leemwanden 
nemen licht op 
waardoor een 
natuurlijk licht in 
de ruimte komt
• Kleurecht 
• UV bestendig 
• Levendig door 

natuurlijke 
lichtopname

Leemwanden 
zorgen voor een 
gezond 
binnenklimaat
• Antistatisch 
• vermindert fijnstof 
• Neutraliseert lucht
• Betere 

Luchtvochtigheid 
• Vochtregulerend  
• Schimmelwerend

Absorbeert geluid 
en betere akoestiek
Een zachte klank in 
de ruimte geeft rust
• Prettige akoestiek
• Trilt niet, dus rustiger
• Nagalm korter
• Geluidsisolatie bij een 

40cm dikke muur 
56dB

LICHT



PRODUCT CATEGORIEEN

LISTRODURO STONEI-PAINT FINISHT-PAINT

LEEMVERF LEEMSTUC GLANSSTUC

Product 
v.a. € 7 /m²

Product 
v.a. € 5 /m²

Product
v.a. € 28 /m²

Product
v.a. € 2 /m²

Product 
v.a. € 8,5 /m²

Product 
v.a. € 4 /m²

Natuurlijke leem-
glansstuc

Fijn leemstuc en 
kleur in één

Marokkaanse 
tadelakt

Ecologische 
leemverf

Kleur en stuc in 
één

Korrelige leem-
structuurverf

BASE

DRY-PAINT* BETON-LOOK* *Nieuw product!

hechtleem / contact / fix



LEEMVERF ‘I-PAINT’

Voor binnenmuren en plafonds 
Bestaat voor het grootste deel uit 
leempoeder, afkomstig uit verschillende 
groeves in Europa, en vertoont een fijne 
zachte structuur. 
Geeft een interessante en speelse toets 
toe aan uw interieur
Damp-open 
Draagt bij aan een aangenaam en 
gezond klimaat in uw woning of 
werkruimte

EEN NATUURLIJKE ECOLOGISCHE BIO-VERF



LEEMVERF ‘T-PAINT’

De T staat voor textuur, structuur
Speciaal gemengd met geselecteerd 
zand voor een korrelige structuur
Maakt wanden en plafonds levendig; 
kleur en glans van de zandkorrels zijn 
duidelijk zichtbaar. 
Damp-open en vochtregulerend en levert 
daarmee een bijdrage aan een prettig en 
gezond leefklimaat in huis of op uw 
werkplek
De korrelige structuur verkort bovendien 
de nagalmtijd in een ruimte

LEEMSTRUCTUURVERF VOOR MOOIE WANDAFWERKINGEN 



LEEMVERF ‘DRYPAINT’

Voor binnenmuren en plafonds
Eindeloos houdbare droge leemverf die 
pas op locatie met water gemengd hoeft 
te worden
Bespaart gewicht en ruimte bij opslag en 
tijdens vervoer, daardoor nog duurzamer  
Damp-open en het bevat geen enkel 
chemisch oplosmiddel
Draagt bij aan een aangenaam en 
gezond klimaat in uw woning of 
werkruimte
De meest innovatieve leemverf!

100% NATUURLIJKE DROGE LEEMVERF IN VELE KLEUREN EN  
IS TE POLIJSTEN TOT EEN GLANSTUC!



LEEMSTUC ‘DURO’

Duro onderscheidt zich van Tierrafino 
Finish en Base door de dunnere, iets 
hardere stuclaag
Makkelijk en snel te verwerken
Alle goede eigenschappen van leem. 
Duro maakt uw muren licht glinsterend en 
geeft uw interieur een frisse en strakke 
uitstraling
Voor kantoren en bedrijfsruimten is Duro 
een prachtige oplossing: het creëert een 
prettige en toch zakelijke atmosfeer

FIJNLEEMSTUC EN KLEUR SAMENGEVOEGD VOOR BINNEN



LEEMSTUC ‘FINISH’

Bijzonder en praktisch: kleur en stuc in 
één. Voor het afwerken en verfraaien van 
binnenmuren in woon- en werkruimten. 
100% natuurlijk, van verschillende soorten 
zand en gekleurde klei  Bevat geen 
chemische toevoegingen of kleur-
pigmenten. De kleurechtheid, 
duurzaamheid en hecht-capaciteit zijn 
alle natuurlijke eigenschappen. 
‘Finish’ is vocht- en warmt regulerend, 
koel in de zomer en warm in de winter en 
geeft een zachte sfeer en klank aan een 
ruimte

EEN ECOLOGISCHE PLEISTERLAAG



LEEMSTUC ‘BETONLOOK’

Een prachtige finish voor een moderne 
uitstraling
Voor binnenmuren en plafonds
Zeer eenvoudig te verwerken
Strak, ruw of met wax, de mogelijkheden 
zijn eindeloos
Damp-open en het bevat geen enkel 
chemisch oplosmiddel 
Een duurzame oplossing voor een beton-
look in natuurlijke grijstinten 

HET NATUURLIJK ANTWOORD OP EEN BETON LOOK



GLANSSTUC ‘LISTRO’

Leemglansstuc voor binnenmuren en 
plafonds. Natuurlijke leem met 
plantaardige was vermengd. 
Met prachtig glanzend effect. 
Bij het opbrengen ontstaan subtiele 
kleurnuances door verschillen in diepte van 
de glans. Om interieurs een bijzonder 
accent te geven. Voor woning, kantoor, 
een winkel, een entree of de foyer van een 
theater. Architecten gebruiken LISTRO 
regelmatig om een wand met een matte 
structuur af te wisselen met een  glanzend 
oppervlak 

VOOR HOOGGLANS VENETIAANS STUCWERK



GLANSSTUC ‘STONE’

Tadelakt is een originele natuurlijke 
waterafstotende kalkpleister afkomstig uit 
Marrakesh en geschikt voor binnen en 
buiten. 
Heeft een marmerachtige uitstraling en is 
na uitharding stootvast
Luxe en Elegante uitstraling voor 
badkamers, keukens en open haarden, 
ook voor ornamenten. Tadelakt betekent 
(vrij vertaald) inwrijven of inmasseren 
Het speciale Stone-effect wordt verkregen 
door de kalkstuc te polijsten met een 
steen.

TADELAKT - DECORATIEVE STUCTECHNIEK UIT MAROKKO 



BASIS-LEEMKLEUREN

Kleurpallet met aardetinten, hiermee zijn vele natuurlijke kleurschakeringen mogelijk.

Gomera 
grijs

Dover 
wit

Delphi 
wit

Romeins 
oker

Djenné 
rood

Nassau 
oranje

Ayers 
Rock

Iquitos 
groen 

SPECIALE EFFECTEN
/ TOEVOEGINGEN:



PLEISTER-TECHNIEKEN

SCHUURWERK GLAD GEPLEISTERD

GROF GEPLEISTERD

TIERRAFINO ‘DURO’
Verschil van kleur bij 
verschillende afwerkingen. 
NCS -kleurwaarden bepaald 
aan de hand van daglicht en 
schuurwerk. NCS kleuren zijn 
niet van toepassing op 
pleisteren.



BASISLEEM ‘BASE’

Ondergrond of eindafwerking 
Hardheidklasse S1 (zachter) en S2 
(harder – conform Duitse DIN norm). 
Damp-open ondergrond / afwerking, 
voor klimaatregulering.  
Laag dikte 5-15 mm
Afwerking en verwerking:  
Mechanisch geschuurd / gepleisterd. 
Geschikt voor muurverwarming. 
Decoratieve elementen: Stro als 
toeslageffect vermengd met de mortel 
zorgt voor goede samenhang bij grote 
laagdikte

EEN NATUURLIJKE ECOLOGISCHE ONDERGROND



VAKMANSCHAP & KWALITEIT

Goede afwerking vereist vakkundige leemstuc verwerkers. Er zijn steeds meer 
ervaren leemstuc-verwerkers die met liefde en aandacht met Tierrafino-
producten werken, maar ook de handige doe-het-zelver weet steeds Tierrafino 
Leemproducten toe te passen. De Tierrafino Leemverven zijn zeer eenvoudig 
zelf te verwerken



MAATWERK

ELK GEWENST PROJECT:
• Maatwerk-kleuren op aanvraag
• Eigen Laboratorium / Vele typen kleurstalen
• Groot netwerk van Ervaren verwerkers
• Opleidingen voor Speciale projecten 



VRAGEN

Neem contact op met Tierrafino!

info@tierrafino.com
tel:020-6892515 
www.tierrafino.nl



TIERRAFINO
QUALITY CLAY EXPERTS

netwerk van expert verwerkers

Archangelkade 23
1013 BE Amsterdam
Tel.: 020-689 25 15 

E-mail: info@tierrafino.com
www.tierrafino.nl
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