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Macroscopische beschrijving 

Microscopische beschrijving (NBN EN 12407) 

 

5.3 Fiches 
 

Referentiebenaming (NBN EN 12440) Witgrijze granuliet van Tamil Nadu 
Commerciële benaming Kashmir White 

Type natuursteen metamorf gesteente - granuliet 

Andere benamingen geen 

Vindplaats ten noorden van Madurai, Tamil Nadu, India 

Variëteiten Kashmir Gold 

Groeve niet nader bepaald 

Geologische ouderdom Precambrium 

Referentieproefstuk LMA 4799 

Referentieslijpplaatje LM 3174 

Proefrapporten MIC 812, LMA 4799 

 

De natuursteen vertoont een witbeige matrix waarin homogeen verspreide rood gekleurde mineralen in 

teruggevonden kunnen worden. Hier en daar zijn er concentraties van 

zwartgekleurde mineralen aanwezig. De compacte steen heeft geen zichtbare 

poriën. 

 

PTV 844-classificatie: metamorf gesteente - niet-gefolieerd gesteente - 

granuliet. 

 

 

 

Witgrijze granuliet van Tamil Nadu 

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 matrix van de fijn- tot middelkorrelige natuursteen bestaat voornamelijk 
uit kwarts en veldspaten, meer bepaald orthoklaas en albiet. Deze twee 
veldspaten vertonen een mesoperthitische en antiperthitische textuur. Op de 
overgang tussen de kwarts- en veldspaatmineralen kunnen er micrografische 
texturen waargenomen worden. Verder wordt er cordieriet, silimaniet, 

granaat, biotiet en in mindere mate apatiet teruggevonden. Enkele 

cordierietmineralen vertonen een alternatie naar piniet. De steen vertoont 
een zeer lage intergranulaire porositeit die door de microruimtes tussen de 
kristallen en enkele grotere holtes. De weinige gealtereerde 
cordierietmineralen veroorzaken een zeer lage intragranulaire porositeit. 

 

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

 

 

 

 

Deze foto illustreert het meest representatieve microscopische aspect  van de  

microstructuur en de mineralogie van de steen. 

(slijpplaatje LM 3174) 
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Aandachtspunten 

 

 

 

 

Resultaten van proeven uitgevoerd door het WTCB (2009, rapport LMA 4799) 

 

Kenmerk Norm Eenheden Aantal 

proefstukken 

Proefresultaten * 

gem. σ E- 

 

E+ 

 

Schijnbare volumieke 

massa 

NBN EN 

1936 

(juni 1999) 

kg/m³ 6 2600 6.32 - - 

Porositeit NBN EN 1936 

(juni 1999) 

vol.% 6 1.2 0.1 - - 

Druksterkte NBN EN 1926 

(juni 1999) 

N/mm² 6 159 28 101 - 

Buigsterkte NBN EN 

12372 

(juni 1999) 

N/mm² 10 9.3 1.7 6 - 

Slijtsterkte (Capon) NBN EN 1341 

(mei 2001) 

mm 6 15.5 0.7 - 17 

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. 

 

 

 

• Na plaatsing kunnen de hoeken van de natuursteentegels opkrullen maar bij volledige droging zal dit 
fenomeen verdwijnen. Lees meer ... 

• Bij buitentoepassingen kan deze natuursteen roestplekken vertonen, veroorzaakt door oxidatie van 
metaalhoudende mineralen. 
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Technische kenmerken 
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