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De Kloostersteen 
 
 

Beschikbare afmetingen:  

Benaming fabricagestreefmaten  stuks/m² stuks/m² CE code 
 L x B x H voeg nom. 12 mm voeg nom. 5 mm 
 WFD 210 x 100 x 65 57 66 12810660-B1-1281 

 
Gebruik : 
Type steen : machinale handvormbaksteen 
Toepassingsgebied : decoratief dragend en niet-dragend binnen- 
en buitenmetselwerk 
Extra noot : specifiek gebruik voor vermetsen in wildverband. 
Hiertoe zullen ¼, ½ en ¾ stenen tot 10 % van het totaal uitmaken 
 
Productie : 
Herkomst: Kortemark 
Kleisamenstelling : een mengsel van Kwartaire niveo-eolisch 
afgezette loess 
Temperatuur en atmosfeer : 1070 °C, gereduceerd 
Vormgeving: handvormbaksteen met frog 
 
Uitzichtkenmerken : 
Algemeen: De stenen worden gevormd door het werpen van klei in 
een mal. Ze vertonen de typische onregelmatige vormen en nerven 
van oude, handgevormde stenen. 
Uitzicht: sterk genuanceerd  
Kleurtint: van rood over dieprood naar roodbruin wegens 
toegepaste reductie - de kleur is homogeen in de massa 
Oppervlaktetextuur: ruw, generfd, onbezand, met witroze en 
donkergrijze cementsluiers 
Aspect: mat 
Bijzonderheden : Textuur bevat gebroken stenen en stenen met 
afgeronde/afgebroken hoeken en randen. Samen met de specifieke 
oppervlaktestructuur geeft dit het uitzicht van herbruiksteen. 
 
Prestatiecriteria :  
Druksterkte: 

 Informatief : gemiddelde druksterkte volgens NBN B 24-301:   
> 15 N/mm² 

 gemiddelde druksterkte volgens NBN EN 771-1 en karakteristieke 
druksterkte volgens NBN B 24-301: 
> 12 N/mm² 

Vorstbestendigheid:  
Euroklasse F2 – test op basissteen 
Porositeit:  
≤ 19 % 
Initiële wateropname: 
IW4 
 
Conformiteitskeurmerk en normen. 
De fabrikant kan in het kader van de Europese 
Bouwproductenrichtlijn de CE-declaratie voorleggen. 
De producten worden geleverd met het CE label welke de 
conformiteit aan de NBN EN 771-1 garandeert. Bijkomende 
eigenschappen worden getest volgens de PTV 23-002. 
 

Bijkomende prestatiecriteria + CE declaratie beschikbaar via 
info@gedimat.be   
 
Uitvoering:  
De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en 
worden weggenomen in diagonale richting.  
De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens 
halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*. 
Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies 
voor normaal zuigende gevelstenen. 
Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf 
neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever. 
* schrappen wat niet past 
Opmerking 
Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is 
het van belang het batchnummer van Uw levering zorgvuldig bij te 
houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie 
kunnen zo worden geminimaliseerd. 
 
Aanvulling op de uitzichtkenmerken : 
Beschadigingen :  
Bij stenen bedoeld voor zichtbaar metselwerk zullen bij een 
steekproef van 100 stenen tenminste 90 stenen aanwezig zijn met 
één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop, beschreven 
volgens PTV 23-002. Getrommelde stenen bevatten bewust 
aangebrachte beschadigingen en worden hier aldus niet op 
beoordeeld. 
 
Fouten : 
Het aantal stenen met fouten mag de 5% niet overschrijden. 
Worden beschouwd als fout : 
- de aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen 

aanleiding geven tot afschilferingen in het oppervlak van de 
steen 

- scheuren met breedte ≥ 0.2 mm die aangrijpen op ten minste 
twee ribben 

Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden 
alvorens te verwerken ! Het metselwerk is te beoordelen van op 2 
meter afstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Raadpleeg steeds het verwerkings-, veiligheids- en onderhoudsadvies. De specifieke richtlijnen kan u opvragen. 
 
Mei 2009. 
- 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 beschrijvende tekst. 
- Niets uit deze tekst mag zonder toestemming worden veranderd. 

http://ce.wienerberger.com/

