
 
 
Lerfarve naturhvid                 Datablad 
Artikelnummer: 8700-00 (12 kg spand) 
Artikelnummer: 8740-00 (6 kg spand) 
 

Generelt 

Produkt Grundfarve til blanding af naturbo-farver i farvetrin 1-3 med naturbo 
farvepigmenter, som pulver der røres op med vand 

Egenskaber God dækkeevne – naturhvid – kan tones - naturligt byggemateriale af 
byggefysiologisk og økologisk høj kvalitet – dampdiffusionsåben - 
emissionsfri – lugtneutral – består af naturlige råstoffer – elastiske – 
høj viskositet – højt tørstofindhold - kun til indvendig brug 

Sammensætning 45 % reneste kaolin (ler-mineral, naturligt hvid-pigment, fyldstof), lys 
lerjord, dolomitmel, vegetabilsk polysaccharid, methylcellulose 

 
Mærkninger  VOC-retningslinje: EU-grænseværdi. (kat a / wb) 30g / l VOC. Dette 

product indeholder max. 0 g / l VOC) 
 
Anvendelse Til at farve eller tone naturbo lerslutpuds-overflader  
 
Forbrug  ca. 150 g / m2 ved ét lag  
 (= ca. 80 m2 / 12 kg spand eller ca. 40 m2 / 6 kg spand) 
 
 

Montering 

Forudsætninger • Farven kan påføres, når naturbo lerslutpuds er gennemtør. 
Fugtindholdet skal ligge på under 15 %. 

 • Temperaturen ved montering må ikke ligge under 10 °C (gælder 
væg-, materiale- og lufttemperatur) 

 • God udluftning er en forudsætning for en god tørreproces.  

 • Ved montering anvendes rent vand og rent værktøj  
 

Forudsætninger • Temperaturen ved montering må ikke ligge under 5 (gælder væg-, 
materiale- og lufttemperatur). Ideelt er en temperatur på  
10 °C – 25 °C. 
Ved montering anvendes altid rent vand og rent værktøj.  Må ikke 
blandes med andre materialer. Passende temperatur og god 
udluftning er en nødvendig forudsætning for en god tørreproces.  

  

Blanding  naturbo farvepigment tilsættes naturbo naturhvid lerfarve i den rette 
dosering (se blandingstabel herunder). Herefter blandes pigment og 
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lerfarve grundigt mens pulveret er tørt. 11 liter rent vand fyldes i en 
ren spand og 12 kg naturbo lerfarve røres i (alternativt røres 6 kg 
naturbo lerfarve i 5,5 liter vand). Bland grundigt med rørværk i 
mindst 5 minutter. Lad trække i 20 min., hvorefter der igen røres 
kraftigt i 2 minutter.  

 

 Blandingstabel 

  

Påføring  Lerfarven påføres omhyggeligt med pensel eller kost. Dækkeevnen 
kan først bedømmes når overfladen er helt tør. Ved behov/ønske kan 
der påføres endnu et lag.   

 

Øvrigt 

Opbevaring Naturhvid lerfarve fra naturbo kan opbevares i original emballage 
med tæt lukket låg. Opbevares køligt, tørt og frostfrit.  

Salgsenheder  6 kg spand eller 12 kg spand 

Bortskaffelse  Lad materialet tørre ind og bortskaf som byggeaffald eller 
husholdningsaffald. 

 

Bemærk  

naturbo-systemet naturbo lerklæber er en del af lerpuds-byggesystemet fra naturbo. 
Der behøves yderligere produkter fra naturbos sortiment til 
anvendelse. 

Farvetrin 1 (lys) 2 3 

Farvepigment pr 
12 kg lerfarve 

4 x 75 g 8 x 75 g  2 x 750 g  

Farvepigment pr 
6 kg lerfarve 

2 x 75 g 4 x 75 g  1 x 750 g 
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