GROEP GRANIETEN

DE NATUURLIJKE KEUZE

Andere benamingen
Plaats van ontginning
Uitzicht

Vizag Blue, Bahama Blue, Lilac Blue, Blue Orion, Mass Blue, Orion
India, omgeving Srikakulam
Paarse-blauwachtige "graniet" met golvende donkere banden en verspreide bordeaux-kleurige mineralen
(granaat). De structuur vertoont plooifiguren en een gerichtheid.
Fijnkorrelig tot matig fijnkorrelig gesteente.

Petrografische gegevens

Metamorf gesteente, granaathoudende gneis
Hoofdmineralen : kwarts, plagioklaas, orthoklaas, granaat, biotiet
Nevenmineralen : opake mineralen, zirkoon
Geologische ouderdom: Precambrium (> 590 Ma)

Vergelijkbare materialen

-

Variëteiten

-

MOGELIJKE AFWERKINGEN

GLAD:



Gepolijst
 Geslepen (G60)
Verzoet (G180, G220, G320, G400, G600, G800, G1000, G1200)*

* slijpsporen, zichtbaar tegen het licht of onder strijklicht, als gevolg van het verzoeten
zijn vaak onvermijdelijk
RUW-DECORATIEF:
 Gezaagd
 Gezandstraald
 Letano





Gezaagd: in alle diktes

GEKALIBREERD:

TECHNISCHE GEGEVENS

Gevlamd
Anciento
Aquapower

Ruw decoratief: vanaf 2 cm of vanaf 3 cm

de bewerking kan gebeuren op tegels en platen tot een maximale
dikte van 7,8 cm.

HARDHEID
(MOHS)

SCHIJNBARE
VOLUMEMASSA

POROSITEIT

WATERABSORPTIE
(atm. druk)

6,5

2680 kg/m³

0,10 vol%

0,13 massa%

buitenlandse
productinfo
EN 1936

buitenlandse
productinfo
EN 1936

buitenlandse
productinfo
EN 13755

BUIGWEERSTAND

SLIPWEERSTAND

SLIJTWEERSTAND
(Capon)

VORSTPROEF

29,70  1,77
N/mm²
Min. verwachte
waarde = 22,57
N/mm²

SRV droog = 64
SRV nat = 23

7,0 mm

-5,35 %

buitenlandse
productinfo
EN 12372

buitenlandse
productinfo
EN 14231

buitenlandse
productinfo
EN 14157

buitenlandse
productinfo
EN 12371
(technologische test)

EN DUURZAAMHEID

BRACHOT-HERMANT NV, E3-laan 86-92, B – 9800 Deinze, Tel +32 (0)9 381 81 81, Fax +32 (0)9 386 97 25
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GROEP GRANIETEN

DE NATUURLIJKE KEUZE

Coromandel is geliefd door het spel van kleur en tekening. Bovendien heeft het goede technische
eigenschappen. Het kan voor zeer veel doeleinden gebruikt worden en het is bijvoorbeeld zeer
geliefd als decoratief element in het interieur (schouwen, tafelbladen, keukenbladen...), in de
grafsteensector, als gevelbekleding, voor beeldhouwwerken.......
Doordat het een heterogeen materiaal is, zijn de eigenschappen niet overal gelijk. Daardoor kan
het materiaal plaatselijk langer nat blijven na bevochtiging.
Deze "graniet" is zeer goed te polijsten, het laat de kleuren en de structuur van het materiaal
uitstekend tot hun recht komen. Een verzoete afwerking is aan te raden voor drukbelopen
plaatsen, om te vermijden dat de glans plaatselijk verdwijnt en op plaatsen waar slipgevaar kan
voorkomen (de inkomhal, de badkamer, rond een zwembad...). Ook andere ruwe afwerkingen
kunnen in dat geval van pas komen. Het materiaal kan immers op verschillende manieren bewerkt
worden (zie ‟mogelijke bewerkingen‟). Het oppervlak krijgt dan een andere structuur, tekening en
kleur ; de mogelijkheden op decoratief vlak door verschillende afwerkingsvormen te combineren
zijn op die manier zeer groot.
In geval van toepassing in de badkamer of als werkblad in de keuken raden we aan het oppervlak
te behandelen met een beschermend product.
Omdat kleurverschillen en verschillen in de tekeningen tussen partijen en zelfs binnen een zelfde
partij kunnen optreden controleert men de levering vóór de plaatsing, vooral wanneer ze in een
zelfde ruimte moet verwerkt worden. Concentraties van donkere en/of bordeaux-kleurige
mineralen kunnen voorkomen door de geologische vorming en hebben geen enkel technisch
nadeel.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

VENSTERBANKEN

KEUKENBLADEN

GEVELBEKLEDING

TERRASSEN

DORPELS, DEUREN
RAAMOMLIJSTING

ORNAMENTEN
TUINVERSIERING

VLOEREN

MUURBEKLEDING

GRAFZERKEN

BADKAMER
LAVABOMEUBEL

BESTRATING

TRAPPEN

De verschillende systemen voor het plaatsen van binnenvloeren, muurbekledingen, terrassen,
bestrating, balkons en gevelbekleding,... en de eraan verbonden voorschriften vindt men in onze
uitgebreide tekst “plaatsing”. De inhoud ervan moet gevolgd worden bij het verwerken van ons
materiaal. Het gebruik van water tijdens de plaatsing en, wat de binnentoepassingen betreft, ook na
de plaatsing moet tot een minimum beperkt worden.
Voor het uitvoeren van vloerbekledingen zijn de verschillende types mogelijk : traditionele plaatsing,
verlijming (of plaatsing met een mortellaag) op een verharde en droge dekvloer… (zie algemene tekst).
Het systeem waarbij verlijmd wordt op een droge dekvloer, blijft het meest aanbevolen systeem omdat
er geen of zeer weinig water toegevoegd wordt. Wanneer een ander plaatsingssysteem wordt
toegepast is het aan de uitvoerder om het gebruik van water tot een minimum te beperken en om de
juiste samenstellende producten te gebruiken voor de species (wit zand, wit cement).
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.

OPMERKINGEN
EN AANBEVELINGEN

GEBRUIK

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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PRESTATIEVERKLARING
Nr. VB-H-22-01
1. Unieke identificatiecode van het producttype: VB-H-22-T- Coromandel
2. Typenummer: VB-H-22-T

/

COROM

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie
(GTS), zoals door de fabrikant bepaald: EN 12057 - Modulaire tegels
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 5: Brachot-Hermant nv - E3-laan 86-92 9800 Deinze (België)
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct,
vermeld in bijlage V: Systeem 4
6. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken
Schijnbaar vol. massa
Porositeit
Waterabsorptie (atm.
druk)
Buigsterkte
Slijtsterkte
Vorstbestendigheid
Petrografie
Reactie op vuur
Slipweerstand

Norm

Prestaties

Eenheid

EN 1936
EN 1936

2680
0,10

kg/m³
vol %

EN 13755

0,13

massa%

EN 12372
EN 14157
EN 12371
EN 12407
Zonder test (zie
beslissing
96/603/EC)
EN 14231

Min. verwachte waarde: 22,57
Gemiddelde waarde: 29,70
Standaarddeviatie: 1,77
7,0
-5,35 %
NPD

N/mm²
mm

Klasse A1
SRV droog: 64

-

SRV nat: 23

7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Brachot-Hermant nv

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Kristof Callebaut, doctor in de geologie
Deinze, 01/07/2013

PRESTATIEVERKLARING
Nr. VB-H-22-02
1. Unieke identificatiecode van het producttype: VB-H-22-S- Coromandel
2. Typenummer: VB-H-22-S

/

COROM

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie
(GTS), zoals door de fabrikant bepaald: EN 12058 - Platen voor vloeren en trappen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 5: Brachot-Hermant nv - E3-laan 86-92 9800 Deinze (België)
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct,
vermeld in bijlage V: Systeem 4
6. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken
Schijnbaar vol. massa
Porositeit
Waterabsorptie (atm.
druk)
Buigsterkte
Slijtsterkte
Vorstbestendigheid
Petrografie
Reactie op vuur
Slipweerstand

Norm

Prestaties

Eenheid

EN 1936
EN 1936

2680
0,10

kg/m³
vol %

EN 13755

0,13

massa%

EN 12372
EN 14157
EN 12371
EN 12407
Zonder test (zie
beslissing
96/603/EC)
EN 14231

Min. verwachte waarde: 22,57
Gemiddelde waarde: 29,70
Standaarddeviatie: 1,77
7,0
-5,35 %
NPD

N/mm²
mm

Klasse A1
SRV droog: 64

-

SRV nat: 23

7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Brachot-Hermant nv

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Kristof Callebaut, doctor in de geologie
Deinze, 01/07/2013

