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Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Oker tot bruine zandsteen van Radjasthan 
Commerciële benaming Merano 

Type natuursteen sedimentair gesteente - zandsteen 

Andere benamingen • Kandlay Brown 

• Kandla Ochre 

• Kandla Multicolor 

Vindplaats Radjasthan, India 

Variëteiten Focus (Kandlay Grey) 

Groeve niet nader bepaald 

Geologische ouderdom Paleozoïcum 

Referentieproefstuk LMA 4808 

Referentieslijpplaatje LM 3183 

Proefrapporten MIC 830, LMA 4808 

 

De fijnkorrelige natuursteen heeft een roodbruine kleur waarin hier en daar 

kleine concentraties van zwartgekleurde onregelmatige mineralen 

teruggevonden kunnen worden. De zandsteen vertoont een zekere gebandheid 

opgebouwd uit afwisselend kleine en grotere korrels. De compacte zandsteen 

bevat geen zichtbare poriën en heeft een schelpachtige breuk. 

 

PTV 844-classificatie: siliciklastisch sedimentair gesteente - zandsteen - 

kwartsareniet. 

 

 

Oker tot bruine zandsteen van Radjasthan 

afwerking: gekliefd 

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 fijnkorrelige natuursteen bevat hoofdzakelijk kwartskorrels. Rond de 
kwartskorrels kunnen kwartsovergroeiingen worden waargenomen. Dit wijst 

op een kwartsietische structuur van het gesteente. Tussen de kwartskorrels 
en in de poriën zijn er een relatieve grote hoeveelheid hematietpartikels 

aanwezig. Als nevencomponenten kunnen vesuvianiet en muscoviet 
waargenomen worden. Accessorisch zijn er plagioklaas en opake mineralen 
(ilmeniet en rutiel) aanwezig. Deze steen vertoont een matige porositeit 
door middel van de intergranulaire porositeit, veroorzaakt door de 

microruimtes tussen de korrels, en de intragranulaire porositeit, door de 
aanwezige poreuze mineralen (bladsilicaten) en enkele poriën met een 
gemiddelde grootte van 80 µm. 

 

Dit gesteente wordt geologisch geclassificeerd als een kwartsietische zandsteen (volgens NBN EN 12 670). 

 

 

 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische aspect  van de  

microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 3183) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2009, rapport LMA 4808) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- 

 

E+ 

 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

kg/m³ 6 2550 4.08 - - 

Porositeit NBN EN 1936 

(juni 1999) 

vol.% 6 4.3 0.1 - - 

Druksterkte NBN EN 1926 

(juni 1999) 

N/mm² 6 193 17 155 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 23.6 4.4 15.1 - 

Slijtsterkte (Capon) NBN EN 1341 

(mei 2001) 

mm 6 19.5 1.4 - 22.9 

Slijtsterkte (Amsler) NBN 

B15-223 

(februari 

1990) 

mm/1000m 0 0 0 - 0 

Vorstbestendigheid 

(identifcatieproef) 

NBN EN 

12371 

(2001) 

- 7 168 cycli 

- niet van toepassing 

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

waarde. 

 

 

 

• Intense mechanische belasting, het vaakst aangetroffen op het openbare wegennet, kan een splijting van de 
steen veroorzaken. 

 

 

 

                                                                                            Fiche opgesteld in samenwerking met  

Laatste update : 23/11/2012 

 

 

  

Technische kenmerken 
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