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Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Fylliet van Offerdal 
Commerciële benaming Flammet 

Type natuursteen Metamorf gesteente - fylliet 

Andere benamingen Offerdalsskiffer 

Vindplaats Offerdal, provincie Jämtland, Zweden 

Variëteiten Geen 

Groeve Finnsäter; banken C - D - E 

Geologische ouderdom Metamorfisme: Paleozoïcum, Siluur 

Referentieproefstuk LMA 4027 

Referentieslijpplaatje LM 2116 

Proefrapporten MG 239, LMA 4027 

 

De steen heeft een grijsachtige olijfgroene, soms licht genuanceerde 
basiskleur met een vrij regelmatig natuurruw gekloven oppervlak zoals een 
leisteen. 

 

PTV 844-classificatie : gelaagd metamorf gesteente - fylliet/kwartsofyllade 
( 3.1.2). 

 

Fylliet van Offerdal 

Afwerking: gepolijst 

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 kwarts en muscoviet die door metamorfose opgelijnd 
zijn. Deze gebandheid ligt ook aan de oorsprong van de goede 
splijtbaarheid van de steen. Tussen de gebande structuren bevinden zich 
grotere kristallen van kwarts, plagioklaas, epidoot en hypersteen. Er zijn 

geen poriën aanwezig, enkel microscheuren rondom de grote mineralen. 

 

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een fylliet* (volgens 
NBN EN 12670) 

 

* M. SINTUBIN, "Van modder tot leisteen", BVLG, studiedag 7: Nieuwste 
ontwikkelingen in de gesteenteleer, maart 2003. 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische aspect van de 

microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 2116) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2002, rapport LMA 4027) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- 

 

E+ 

 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

kg/m³ 6 2743 3 - - 

Porositeit NBN EN 1936 

(juni 1999) 

vol.% 6 0.3 0.02 - - 

Druksterkte NBN EN 1926 

(juni 1999) 

N/mm² 6 297.8 25.4 240.1 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 44.8 7 31 - 

Slijtsterkte (Capon) NBN EN 1341 

(mei 2001) 

mm 6 23.23 1.54 - 27.18 

Slijtsterkte (Amsler) NBN 

B15-223 

(februari 

1990) 

mm/1000m 4 2.4 0.19 - 2.49 

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. 

 

 

 

Om afschilfering te vermijden (bij buitentoepassing) raadt men een natuursteentegel aan met een dikte 
tussen 10 en 15 mm of een tegel die gekalibreerd werd voor verlijming. Lees meer ... 

Door het gekliefde oppervlak dient men specifieke maatregelen te nemen om een goede hechting 
tussen de legmortel en de steen te verzekeren. Lees meer ... 

 

Fiche opgesteld in samenwerking met 

Laatste update : 16/06/2006 

Technische kenmerken 
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