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Monsters ontvangen?
T 077 – 387 14 40

Nibo Graniet nero

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies, waaraan geen rechten mogen worden ontleend. Nibo Stone aanvaardt op
geen enkele wijze aansprakelijkheid. Op verzoek worden per werk adviezen verstrekt die onder de garantievoorwaarden van Nibo Stone vallen.
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Nibo Graniet nero
UITERLIJK
Steensoort:
Land van herkomst:
Variëteiten:
Kleur:

graniet (gabbro)
Zimbabwe
Deze wordt ook in India gewonnen.
zwart

Nibo Graniet nero is een zwarte, fijnkorrelige, gewolkte gabbro met hele kleine donkergrijze
spikkels. Het is een dieptegesteente, ontstaan in het binnenste van de aarde. Regelmatig
komen grote donkerdere concentraties van biotiet voor.

OPPERVLAKTEBEWERKINGEN
gepolijst | gezoet/geschuurd/geslepen | gezoet en geborsteld

gepolijst

gezoet

gezoet en geborsteld

*Foto’s zijn enkel indicatief, kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk.
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Nibo Graniet nero
TOEPASSING
Deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen zowel in
individuele woningen als in gebouwen met intensief collectief gebruik.

VERKRIJGBAAR ALS
Raamdorpels

Penantafdekkers

Raam- en deuromlijstingen

Vensterbanken

Traptreden en stootborden

Binnendeurdorpels

Muurafdekkers

Platen

Wandbekleding
Gevelbekleding en -plinten

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Kenmerk

1 = redelijk
5 = uitstekend

Uniform steenuiterlijk

Kenmerk

Gemiddelde waarde*

4

Schijnbaar volumieke
massa

3072 kg/m3

Verweringsbestendigheid
kleur (alleen buiten)

4

Porositeit

0,34 vol.%

Verweringsbestendigheid
glans (alleen buiten)

3

Druksterkte

270 N/mm2

Zuurbestendig

Ja

Buigsterkte

34 N/mm2

Vorstbestendig

Ja

Slijtsterkte (Capon)

onbekend

*De genoemde gemiddelde waarden tonen de resultaten van proeven die zijn uitgevoerd volgens de NEN-EN normering. Een lijst van de
proefmethodes met bijhorende NEN-EN referentienummers is op te vragen bij uw accountmanager.
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Nibo Graniet nero
BIJZONDERHEDEN
Kies altijd een steen en oppervlakteafwerking in functie van de toepassing. Onze
accountmanagers kunnen u hierin adviseren. Houd rekening met de veranderingen in
de tijd die natuursteen ondergaat. Geef natuursteen de tijd om een beschermende patina
te ontwikkelen dat ontstaat door het onderhoud en het gebruik. Aangeraden wordt
glanzende vloeren en buitentoepassingen met een matglans (gezoet) uit te voeren. Bij
een hoogglans (gepolijst) oppervlak zijn bijvoorbeeld haarscheurtjes en loopsporen vaak
hinderlijk zichtbaar, net als watervlekken langs plaatranden bij buitentoepassingen.
Nibo Graniet nero is een natuurproduct. Kleurverschillen komen altijd in min of meerdere
mate voor, zelfs binnen één partij. Nero Assoluto vertoont bij tegenlicht een andere
lichtbreking op bepaalde (gedraaide) groepen van kristallen. Dit geeft de indruk van
vlekken (‘olifantenpoten’). Ook bij het verzoeten ervan kan het materiaal sporen vertonen
bij tegenlicht. Deze verschijnselen zijn inherent aan het materiaal en kunnen geen
aanleiding geven tot klachten.
Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden in dit materiaal vindt u op onze
website. Ook kunt u voor meer informatie of een monsteraanvraag bellen op:
T 077 – 387 14 40
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