22	METSELWERK
22.31	BAKSTEEN MET MORTEL
22.31.12-a	METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0.	METSELWERK MET MORTEL
1.	GEGLAZUURDE BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN 2489-76)
Fabrikaat: St. Joris Ceramic Wall Systems B.V.
Type: St. Joris keramische glazuursteen gebakken en geglazuurd in éénbrandprocédé op een eigen witscherf van Westerwalder klei, 
vol vacuüm strengpers steen, 
#
\Klasse: C3.
\.....
#
\Oppervlak: verglaasd glad.
#
\Kleur.....
#
\Afmetingen (hxl) (mm): 215x215.
\Afmetingen.....
#
\Dikte (mm): 102
\Dikte.....
#
\Maatklasse: 1.
#
\.....
#
\Hulpstukken:
#
\- hoek.....
#
\- beëindiging.....
#
\- rollaagelement.....
#
\.....
4.	METSELMORTEL
22.31.12-b	METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0.	METSELWERK MET MORTEL
1.	GEGLAZUURDE BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN 771-1+w05)
Fabrikaat: St. Joris keramische industrie B.V.
Type: St.Joris Color-line verblendsteen gebakken en geglazuurd in éénbrandprocédé op een eigen witscherf van Westerwalder klei, vol vacuüm strengpers steen.
#
\Uitvoering: geperforeerd en ronde voorzijde.
OPMERKING: ronde voorzijde gelijk aan Color-Line
raamdorpelsteen.
#
\Afmetingen: basis waalformaat (210x135x50 mm),
afgeronde voorzijde met waterhol, uitstekende ronding
50 mm met een straal van 24 mm.
\Afmetingen.....
#
\Dichtheid: HD.
OPMERKING: HD (high density) bestand tegen vorst.
#
\Druksterkte: categorie 1.
#
\Genormaliseerde druksterkte (N/mm2): 60.
\Gemiddelde druksterkte (N/mm2): 90.
#
\Bruto volumieke mass (kg/m3): 2.200.
#
\Tolerantie Dm: 2 %.
#
\Oppervlak: glad. \Oppervlak: geglazuurd.
\Oppervlak.....
#
\Kleur: zwart (ZW-02). \Kleur: bruin (BR-18).
\Kleur.....
#
\Maattolerantie: TM (2X1X1 MM.).
#
\Maatspreiding: RM (2X1X1 MM.).
#
\Initiële wateropzuiging: 0,5 - 1,5 kg/m2.min.
#
\Vrijwillige wateropneming: 1,2 massa %.
#
\Gehalte actief oplosbare zouten: S2.
#
\Vorstbestandheid (BRL 1007+a04 en NEN 2872-89):
F2/D.
#
\.....
#
\Hulpstukken:
#
\- hoekstenen.
#
\.....
4.	METSELMORTEL
22.31.12-c	METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0.	METSELWERK MET MORTEL
1.	GEGLAZUURDE BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN 771-1+w05)
Fabrikaat: St. Joris keramische industrie B.V.
Type: ST.Joris handvorm steen, gebakken en geglazuurd in éénbrandprocédé op een eigen witscherf van Westerwalder klei.
#
\Afmetingen: waalformaat (210x100x50 mm).
\Afmetingen.....
#
\Dichtheid: HD.
OPMERKING: HD (high density) bestand tegen vorst.
#
\Druksterkte: categorie 1.
#
\Genormaliseerde druksterkte (N/mm2): 60.
\Gemiddelde druksterkte (N/mm2): 74.
#
\Bruto volumieke mass (kg/m3): 1.950.
#
\Tolerantie Dm: 2 %.
#
\Oppervlak: bezand. \Oppervlak: geglazuurd.
\Oppervlak.....
#
\Kleur.....
#
\Maattolerantie: TM (2X1X1 MM.).
#
\Maatspreiding: RM (2X1X1 MM.).
#
\Initiële wateropzuiging: 1,5 - 4 kg/m2.min.
#
\Vrijwillige wateropneming: 2 massa %.
#
\Gehalte actief oplosbare zouten: S2.
#
\Vorstbestandheid (BRL 1007+a04 en NEN 2872-89):
F2/D.
#
\.....
#
\Hulpstukken:
#
\- kop/strek.
#
\- 2 x kop/strek.
#
\.....
4.	METSELMORTEL
22.31.12-d	METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0.	METSELWERK MET MORTEL
1.	GEGLAZUURDE BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN 771-1+w05)
Fabrikaat: St. Joris keramische industrie B.V.
Type: ST.Joris verblendsteen gebakken en geglazuurd in éénbrandprocédé op een eigen witscherf van Westerwalder klei, vol vacuüm strengpers steen.
#
\Uitvoering: geperforeerd.
#
\Afmetingen: waalformaat (210x100x50 mm).
\Afmetingen.....
#
\Dichtheid: HD.
OPMERKING: HD (high density) bestand tegen vorst.
#
\Druksterkte: categorie 1.
#
\Genormaliseerde druksterkte (N/mm2): 60.
\Gemiddelde druksterkte (N/mm2): 90.
#
\Bruto volumieke mass (kg/m3): 2.200.
#
\Tolerantie Dm: 2 %.
#
\Oppervlak: glad. \Oppervlak: geglazuurd.
\Oppervlak: schorsstructuur. \Oppervlak.....
#
\Kleur.....
#
\Maattolerantie: TM (2X1X1 MM.).
#
\Maatspreiding: RM (2X1X1 MM.).
#
\Initiële wateropzuiging: 0,5 - 1,5 kg/m2.min.
#
\Vrijwillige wateropneming: 1,2 massa %.
#
\Gehalte actief oplosbare zouten: S2.
#
\Vorstbestandheid (BRL 1007+a04 en NEN 2872-89):
F2/D.
#
\.....
#
\Hulpstukken:
#
\- kop/strek.
#
\- 2 x kop/strek.
#
\- halve stenen.
#
\- profielstenen.
#
\.....
4.	METSELMORTEL

41	TEGELWERK
41.63	MUURAFDEKKINGEN
41.63.11-a	MUURAFDEKKING IN MORTEL, KERAMISCHE VORMTEGEL
0.	MUURAFDEKKING IN MORTEL
1.	KERAMISCHE MUURAFDEKSTEEN
Fabrikaat: St. Joris keramische industrie B.V.
Type: St. Joris muurafdek steen gebakken en geglazuurd in éénbrandprocécéde op een eigen witscherf van Westerwalder klei, vol vacuüm muurafdek steen Color-line, dakmodel aflopend met ronde zijkanten.
#
\Afmetingen (hxb) (mm): 105x145.
\Afmetingen (hxb) (mm): 105x252.
\Afmetingen (hxb) (mm): 105x357.
\Afmetingen.....
OPMERKING: betreft afmetingen bij een muurbreedte van
112, 219 en 324 mm.
#
\Oppervlak: geglazuurd.
\.....
#
\Kleur: zwart (ZW-02).
\Kleur: bruin (BR-18).
\Kleur.....
#
\.....
#
\Hulpstukken:
#
\- verstekhoek: 90°.
#
\- eindsteen aflopend.
#
\.....
4.	ZETMORTEL
41.63.11-b	MUURAFDEKKING IN MORTEL, KERAMISCHE VORMTEGEL
0.	MUURAFDEKKING IN MORTEL
1.	KERAMISCHE RAAMDORPELSTEEN
Fabrikaat: St. Joris keramische industrie B.V.
Type: St. Joris Color-Line raamdorpel steen gebakken en geglazuurd in éénbrandprocédé, op een eigen witscherf van Westerwalder klei, vol vacuüm raamdorpel steen.
#
\Uitvoering: geperforeerd en ronde voorzijde.
OPMERKING: ronde voorzijde gelijk aan Colorline
verblendsteen.
#
\Afmetingen (lxb) (mm): 105x170, afgeronde voorzijde
50 mm en een straal van 24 mm.
\Afmetingen.....
#
\Oppervlak: glad.
\Oppervlak: geglazuurd.
\.....
#
\Kleur: zwart (ZW-02).
\Kleur: bruin (BR-18).
\Kleur.....
#
\.....
#
\Hulpstukken:
#
\- eindsteen met opstaande zijgeleider.
#
\- verstek 90°.
#
\.....
4.	ZETMORTEL
41.63.11-c	MUURAFDEKKING IN MORTEL, KERAMISCHE VORMTEGEL
0.	MUURAFDEKKING IN MORTEL
1.	KERAMISCHE RAAMDORPELSTEEN
Fabrikaat: St. Joris keramische industrie B.V.
Type: St. Joris raamdorpel steen gebakken en geglazuurd in éénbrandprocédé, op een eigen witscherf van Westerwalder klei, vol vacuüm raamdorpelsteen
#
\met kering 20 mm.
\met kering 50 mm.
#
\Afmetingen (lxb) (mm): 105x105.
\Afmetingen (lxb) (mm): 105x160.
\Afmetingen (lxb) (mm): 105x160, dun.
\Afmetingen (lxb) (mm): 105x215.
\Afmetingen (lxb) (mm): 105x250.
\Afmetingen (lxb) (mm): 105x280.
\Afmetingen.....
#
\Oppervlak: geglazuurd.
\Oppervlak: ongeglazuurd.
\.....
#
\Kleur: wit (21W). \Kleur: geel (GE-05).
\Kleur: lichtroze (BR-02).
\Kleur: steenrood (BR-01).
\Kleur: rood (RO-05). \Kleur: blauwgroen (Z2).
\Kleur: blauw (Z14). \Kleur: bruin (RD-11).
\Kleur: grijs (296-10). \Kleur: zwart (ZW-02).
\Kleur: paarsbruin (onverglaasd).
\Kleur: antraciet (21-04). \Kleur.....
#
\.....
#
\Hulpstukken:
#
\- eindsteen met opstaande zijgeleider.
#
\- verstek 90° + 135° + afwijkend.
#
\.....
4.	ZETMORTEL

