
Gemiddelde druksterkte 15 N/mm²

Maattolerantiecategorie T2

Maatspreidingscategorie R1

Vormstabiliteit NPD (Geen prestatie-eisen vastgelegd)

Hechtsterkte mortelvoeg ( lijmvoeg ) 0,15 N/mm² ( 0,30 N/mm² )

Gehalte actieve oplosbare zouten S2

Brandreactie Euroklasse A1 (TOC < 0,1%)

Wateropneming ≤ 15% (m/md)

Initiële wateropzuiging > 4 kg/m².min; IW 4

Dampdoorlaatbaarheid 50/100

Netto volumieke massa NPD (Geen prestatie-eisen vastgelegd)

Bruto volumieke massa 1690 kg/m³ (D1)

Equivalente warmtegeleidbaarheid 0,50 W/m.K

Vorst/dooi bestandheid F2

Gevaarlijke stoffen NPD (Geen prestatie-eisen vastgelegd)

januari 2013.

- Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of 

  de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.

- De volledige partij dient in één maal besteld te worden aangezien er per verschillende producties een lichte kleurvariatie mogelijk is.

- Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van

  de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze tekst.

- Niets uit deze tekst mag zonder toestemming worden veranderd.

e-mail: info@gedimat.be - www.gedimat.be

WF                209 x 101 x 51 mm

Naargelang de bakserie kunnen deze gemiddelde maten licht afwijken.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Gefeak cvba - Industriepark-West 75 - BE 9100 Sint-Niklaas - T: +32 (0)3 780 17 02 - F: +32 (0)3 401 71 05

DE OUDE HOEVESTEEN

De grondstoffen voor de bakstenen zijn voornamelijk alluviale kleien uit het afzettingsgebied van de Maas. De rivier heeft de 

rotsformaties van de Ardennen uitgesleten en het erosiemateriaal meegevoerd. In het overstromingsgebied van de benedenloop 

werden deze sedimenten afgezet. Het oordeelkundig mengen van de kleiafzettingen levert de juiste grondstoffen op voor de 

productie van bakstenen.

KLEUR

De Oude Hoevesteen is een “verouderde” rode gevelsteen met witte en grijze nuances. Het authentieke uitzicht is het gevolg van 

een speciaal ontwikkeld en gepatenteerd  ormgevingsprocédé. Naargelang het baksel zijn lichte schommelingen in de kleurnuance 

mogelijk.

FORMAAT

HANDVORM


