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Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Jura Goldgelb EN 

Commerciële benaming Jura Goldgelb 

Type natuursteen Sedimentair gesteente - kalksteen 

Andere benamingen Jura Gold 

Vindplaats De driehoek Treuchtlingen-Petersbuch-Eichstätt, Beieren, Duitsland 

Variëteiten Jura Gelb, Jura Graublau, Jura Rahmweiss, Jura Travertin 

Groeve Groeve van Rochtenstein 

Geologische ouderdom Mesozoïcum, Jura, Malm 

Referentieproefstuk LMA 4071 

Referentieslijpplaatje LM 2175 

Proefrapporten MG 291, LMA 4071 

 

Beige kalksteen met roestvlekken tengevolge van de oxidatie van 
ijzerhoudende mineralen. Soms treft men holtes opgevuld met calciet aan 
samen met schelpfragmenten en peloïden. Verspreid doorheen de steen 
lopen stylolietachtige scheuren. De kalksteen is compact en vertoont weinig 
poriën. 

 

PTV 844-classificatie : carbonaatrijk sedimentair gesteente - 
fossielhoudende kalksteen (2.2.1.2). 

 

Jura Goldgelb 

Afwerking: gezaagd 

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 steen bestaat uit micriet die voornamelijk uit pellets bestaat. De holtes 
zijn opgevuld met spariet. Daarnaast kan men ook een groot aantal 
peloïden, algen, calcisferen en kleine schelpfragmenten van bivalven 

aantreffen. Sporadisch worden er biseriële foraminiferen en 

schelpfragmenten van brachiopoden waargenomen. Verspreid in de 
micrietmatrix komen er ijzeroxidenpartikels voor. De steen heeft een 
beperkte microporositeit (bij fluorescerend licht). 

 

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een biopellitische 
'packstone' (volgens Dunham) of een biopelmicriet (volgens Folk en NBN 
EN 12670). 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische aspect van de 

microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 2175) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2002, rapport LMA 4071) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- 

 

E+ 

 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

kg/m³ 6 2607 30 - - 

Porositeit NBN EN 1936 

(juni 1999) 

vol.% 6 3.69 1.25 - - 

Druksterkte NBN EN 1926 

(juni 1999) 

N/mm² 6 185.6 18.1 147.7 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 14.4 1.7 11.1 - 

Slijtsterkte (Capon) NBN EN 1341 

(mei 2001) 

mm 6 22.31 1.93 - 27.28 

Slijtsterkte (Amsler) NBN 

B15-223 

(februari 

1990) 

mm/1000m 4 2.05 0.08 - 2.28 

Vorstbestendigheid NBN 

B27-009 

(juli 1998) 

- 5 650 mmHg: voldoet 

  - - 400 mmHg: voldoet 

Vorstbestendigheid NBN EN - 7 240 cycli 

(identificatieproef) 12371    

 (2001)    

- 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 ... 

In bepaalde omstandigheden kunnen er roestkleurige vlekken verschijnen. Lees meer ... 

Door migratie van vocht naar het steenoppervlak kunnen uitbloeiingen ontstaan die aanleiding geven 

tot afschilfering. Lees meer ... 

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

 

Fiche opgesteld in samenwerking met 

Laatste update : 16/06/2006 

Technische kenmerken 
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