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Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Witgrijze graniet van Fujian (G603) 
Commerciële benaming Galaxy Grey (G603) 

Type natuursteen intrusief magmatisch gesteente - graniet 

Andere benamingen • Mountain White 

• Balma Grey 

• Perla White 

• Palladio Cristal 

• Talila Grey 

• Alaska 

• Grijs Graniet 

Vindplaats provincie Fujian, China 

Variëteiten geen 

Groeve niet nader bepaald 

Geologische ouderdom Precambrium (> 590 Ma) 

Referentieproefstuk LMA 4886 

Referentieslijpplaatje LM 3184 

Proefrapporten MIC 874, LMA 4886 

 

De grofkorrelige natuursteen heeft een witgrijze matrix waarin zich homogeen 

verspreide donkergekleurde mineralen bevinden, hetgeen de steen een 

gespikkeld uitzicht geef. Compacte graniet vertoont geen poriën. 

 

PTV 844-classificatie: magmatisch gesteente - zuur dieptegesteente - graniet. 

 

Witgrijze graniet van Fujian (G603) 

afwerking: gezoet 

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. 

 

 

 

Het grofkorrelig magmatisch gesteente bestaat voornamelijk uit subhedrale 

kwartskristallen en veldspaten, meer bepaald oligoklaas en in mindere mate 

orthoklaas. De veldspaten zijn gezoneerd en vertonen vaak sericitisatie. Het 
gesteente vertoont een granofyrische textuur, gekenmerkt door 
micrografische vergroeiingen tussen kwarts en veldspaat, en een 
granietische textuur. Tussen de hoofdmineralen kunnen de bladvormige 
mineralen muscoviet en biotiet teruggevonden worden. De biotiet is vaak 
(deels) gealtereerd naar chloriet. Verspreid doorheen de matrix kunnen 
sporadisch opake mineralen (magnetiet en ilmeniet) waargenomen worden. 

Ook zirkoon kan accessorisch teruggevonden worden. Er kan een lage 
intraporositeit, veroorzaakt door de sericitisatie van de veldspaten, en een 
lage interporositeit, vertegenwoordigt door de microbarsten langsheen de kristalranden, worden waargenomen. 

 

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

 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische aspect  van de  

microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 3184) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2009, rapport LMA 4886) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- 

 

E+ 

 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

kg/m³ 6 2650 4.08 - - 

Porositeit NBN EN 1936 

(juni 1999) 

vol.% 6 1.1 0.1 - - 

Druksterkte NBN EN 1926 

(juni 1999) 

N/mm² 6 191 25 139 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 14.4 0.6 12.9 - 

Slijtsterkte (Capon) NBN EN 1341 

(mei 2001) 

mm 6 19 0.3 - 19.4 

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. 

 

 

 

• Er zijn enkele gevallen bekend van donkere vlekvorming rond de voegen door reactie met de 
voegproducten. Lees meer ... 
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Technische kenmerken 
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