GROEP MARMERS

DE NATUURLIJKE KEUZE

Andere benamingen
Plaats van ontginning
Uitzicht

Snow-White of Thassos
Griekenland, eiland Thassos
Fijnkorrelige, witte dolomietmarmer zonder aders of wolken. Deze marmer heeft een typische sacharoïdale
textuur (textuur zoals een “suikerklontje” door individuele zichtbare calcietkristallen).

Petrografische gegevens

Metamorf gesteente, dolomietmarmer
Mineralogische samenstelling: dolomiet, calciet + accessorische mineralen
Geologische ouderdom: Cambrium ( 490 Ma)

Vergelijkbare materialen

Naxos, Blanc Sivec, Artic White

Variëteiten

GEBRUIKELIJKE

Geen

COURANTE AFWERKINGEN:



AFWERKINGEN

Gepolijst
Verzoet

* Ook andere decoratieve afwerkingen zijn mogelijk; gelieve hiervoor onze firma te contacteren.

TECHNISCHE GEGEVENS

HARDHEID
(MOHS)

SCHIJNBARE
VOLUMEMASSA

POROSITEIT

3

2850 kg/m³

0,23 vol%

buitenlandse
productinfo

buitenlandse
productinfo

EN DUURZAAMHEID

DRUKWEERSTAND

SLIJTWEERSTAND

97,7 N/mm²

6,6 mm/1000 m

buitenlandse
productinfo

buitenlandse
productinfo
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GROEP MARMERS

DE NATUURLIJKE KEUZE

Thassos White is zeer geliefd omwille van haar uitzicht, het materiaal straalt stijl en klasse uit. Dat
mag vooral van deze natuursteen gezegd worden omwille van haar perfect witte kleur. Thassos
White is een marmer met een compacte, dichte structuur waardoor het zeer goed te polijsten is.
Door deze afwerking komen kleur en structuur het best tot hun recht. Een verzoete afwerking is
aan te raden voor drukbelopen plaatsen om te vermijden dat de glans plaatselijk verdwijnt en op
plaatsen waar men vreest voor slipgevaar.
Soms komen zeer kleine putjes op het oppervlak voor. Het is een eigenheid van het materiaal als
gevolg van zijn geologische vorming. Het heeft geen enkel technisch nadeel.
Omdat kleurverschillen tussen verschillende partijen en zelfs binnen een zelfde partij kunnen
optreden controleert men de levering voor de plaatsing, vooral wanneer ze in een zelfde ruimte
moet verwerkt worden. Zelfs bij deze “perfect” witte marmer kunnen lichte kleurverschillen
voorkomen. Door de geologische vorming kunnen soms kleine “vlekjes”/lichte aders (witte en/of
donkerder kleur) voorkomen in het materiaal. Dit zijn natuurlijke mineraalconcentraties en eigen
aan het materiaal door de geologische vorming.
Dit materiaal is niet geschikt voor een gebruik als keukenblad of op plaatsen waar het rechtstreeks
met zuren in contact kan komen (het is niet zuurbestendig!).
In geval van toepassing in de badkamer raden we aan het oppervlak te behandelen met een
beschermend product.

Geschikt voor binnentoepassingen

VENSTERBANKEN

VLOEREN

MUURBEKLEDING

BADKAMER
LAVABOMEUBEL

OPMERKINGEN
EN AANBEVELINGEN

GEBRUIK

TRAPPEN

De systemen voor het plaatsen van binnenvloeren en muurbekledingen,... vindt men in onze
uitgebreide tekst “plaatsingsvoorschriften”. De inhoud ervan moet gevolgd worden bij het
verwerken van ons materiaal.
Het gebruik van water tijdens en ook na de plaatsing moet tot een absoluut minimum beperkt
worden. Voor het uitvoeren van vloerbedekkingen in dit materiaal, is het aangeraden het systeem
toe te passen waarbij verlijmd wordt op een droge dekvloer. Op die manier wordt immers geen of
zeer weinig water toegevoegd. We wijzen er hierbij op dat problemen na plaatsing, zoals
vlekvorming, alleen optreden onder invloed van vocht.
De plaatsing gebeurt met een type vloertegellijm geschikt voor dit materiaal. Lijmen voor
gekalibreerde tegels, worden in geringe laagdikte aangebracht (dunbed). Voor niet gekalibreerde
tegels zijn aangepaste lijmsoorten op de markt verkrijgbaar, ze worden in een grotere laagdikte
aangebracht (dikbed). Ook tegels met grotere formaten, al of niet gekalibreerd, kunnen verlijmd
worden. Wat de verwerking van lijmen en mortellijmen betreft moet de technische documentatie,
opgemaakt door de producent, geraadpleegd en gevolgd worden. Daarnaast dient men steeds
informatie in te winnen bij de producent over de toepasbaarheid van het product in combinatie
met het type natuursteen dat men zal plaatsen.

PLAATSING

Te raadplegen en te volgen documenten: TV (WTCB) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 189, 193, 196, 205, 213 ;
STS 45

We verwijzen naar de tekst „onderhoudsvoorschriften‟, bij ons verkrijgbaar. Het naleven ervan is
noodzakelijk om beschadiging van het materiaal te vermijden.
Men wacht tot na de uitdrogingsperiode om met het onderhoud te starten. Deze periode
bedraagt 3 tot 6 maand (ze kan eventueel korter zijn, afhankelijk van de toegepaste
plaatsingsmethode). De te gebruiken producten moeten aangepast zijn aan het materiaal en
moeten ervoor getest zijn. Men volgt de richtlijnen van de fabrikant. De hoeveelheid water wordt
tot een minimum beperkt.

ONDERHOUD

Te raadplegen en te volgen documenten: TV (WTCB) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 196, 205, 213 ; STS 45
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt, gereproduceerd, opgeslagen of overgedragen worden in welke vorm of op welke wijze dan
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brachot-Hermant NV. Brachot-Hermant NV streeft naar de volledigheid en juistheid van de verstrekte
gegevens waarvoor zij evenwel niet aansprakelijk kan gesteld worden. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten.
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