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Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Moleanos Macio EN 
Commerciële benaming Moleanos 

Type natuursteen sedimentair gesteente - kalksteen 

Andere benamingen • Molianos 

• Chatel 

• Monta Crème 

Vindplaats Prazeres de Aljubarrota, Alcobaça, Leiria, Portugal 

Variëteiten Moleanos Azul, Moleanos Blue 

Groeve niet nader bepaald 

Geologische ouderdom niet nader bepaald 

Referentieproefstuk LMA 4792 

Referentieslijpplaatje LM 3175 

Proefrapporten MIC 814, LMA 4792 

 

De natuursteen heeft een beige gekleurde matrix waarin ronde oölieten (< 1 

mm) kunnen waargenomen worden. Sporadisch kunnen er korte aders, 

opgevuld met spariet, teruggevonden worden. De steen is compact maar er zijn 

kleine zichtbare poriën aanwezig. 

 

PTV 844-classificatie : carbonaatrijk sedimentair gesteente - oölithische 

kalksteen (2.2.1.3). 

 

 

Moleanos Macio 

afwerking: geschuurd 

afmetingen: 20 cm x 20 cm 

 

Met deze foto willen we enkel het uitzicht van deze steensoort illustreren zonder rekening te houden 

de mogelijke kleur– en textuurvariaties die eigen zijn aan   natuurlijke materialen. 

 

 

De natuursteen is een kalksteen met een sparietmatrix waarin voornamelijk 
oölieten en peloïden waargenomen kunnen worden. De oölieten vertonen 

een cirkelvormige laagopbouw met incidenteel spariet in de nucleus en 
hebben een diameter die varieert van 150 µm tot 600 µm. Verder worden 

er gemicrietiseerde foraminiferen en schelpfragmenten geobserveerd. 
Accessorisch kunnen crinoïden en algen teruggevonden worden. Verspreid 
in de matrix en in de allochems komen er ijzeroxidenpartikels voor. In de 
matrix zijn enkele fijne aders aanwezig met een gemiddelde breedte van 10 

µm. De aders zijn gedeeltelijk opgevuld met spariet. De steen vertoont een 
relatief hoge intragranulaire porositeit door de gemicrietiseerde allochems 
maar de intergranulaire porositeit is beperkt en wordt gevormd door de 
aanwezige holtes en de open aders. 

 

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een oöpellitische "grainstone" (volgens Dunham) en als een 
oöpelspariet (volgens Folk en NBN EN 12 670). 

 

 

 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische aspect  van de  

microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 3175) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2009, rapport LMA 4792) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- 

 

E+ 

 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

kg/m³ 6 2450 15.06 - - 

Porositeit NBN EN 1936 

(juni 1999) 

vol.% 6 9.6 0.5 - - 

Druksterkte NBN EN 1926 

(juni 1999) 

N/mm² 6 113 7 97  

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 10.6 1.3 8.2 - 

Slijtsterkte (Capon) NBN EN 1341 

(mei 2001) 

mm 6 21.5 0.4 - 22.6 

Slijtsterkte (Amsler) NBN 

B15-223 

(februari 

1990) 

mm/1000m 0 0 0 - 0 

Vorstbestendigheid 

(identifcatieproef) 

NBN EN 

12371 

(2001) 

- 7 14 cycli 

- niet van toepassing 

* gem. = gemiddelde, σ = standaardafwijking, E- = minimaal te verwachten waarde en E+ = maximaal te verwachten 

waarde. 

 

 

 

• Onbehandeld is deze natuursteen gevoelig voor zure producten (bv. bepaalde reinigingsproducten). 
Lees meer ... 

• Deze natuursteen is van nature krasgevoelig. Lees meer ... 

• De steen kan gevoelig zijn voor bruine vlekvorming die veroorzaakt wordt door het aanwezige organische 
materiaal. Deze vlekken zijn doorgaans eenvoudig te verwijderen. Lees meer ... 
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