
Ljus Labrador



Form och funktion i naturlig samklang. I  samarbete med stenleverantörer runt om i världen hittar vi de bästa sten-

sorterna i ol ika färger. Och ti l lsammans med svenska designers tar vi fram produkter med både form och funktion.

Gemensamt för al la våra produkter är att de uppfyller de högt stäl lda kraven på måttnoggrannhet enligt naturstensnormen

PINS 2000. Wasasten är mil jö- och kvalitetscertif ierat enligt ISO 14001 och ISO 9002.

Har du några frågor är du allt id hjärtl igt välkommen att ringa ti l l  oss.

Mångsbodarna ı 796 99 Älvdalen ı tel +46 (0)251 540 00 ı fax +46 (0)251 540 10 ı www.wasasten.se

En ädel sten.

Den tar verkligen för sig. Utmanar, strålar och gnistrar

– vilket framkallas av mineralet labrador. Ja, den har

onekligen vissa likheter med ädelstenar.

Ljus Labrador – eller Blue Pearl som en del väljer

att benämna den.

Finns det någon sten som en välrenommerad sten-

försäljare ska ha i sitt sortiment, så är det denna. Den

finns representerad i hela världen och är en av de mest

kända stenarna från Norden. Stenen kan fås i alla möj-

liga utföranden.

Namnet är uppkallat efter en känd fyndort på

Labrador i New Foundland, Canada. Vår sten här-

stammar dock från Larvik, en fyndort i Osloområdet,

känd för sin vackra ljusa labrador.

Att använda sig av Ljus Labrador kräver en hel del.

Stenen tar för sig och kräver en i övrigt lugn omgiv-

ning. Det kanske inte är så konstigt att den är mycket

populär bland modigare arkitekter och att den främst

används till fasader och golv. Ett annat uppskattat

användningsområde för Labrador är till gravstenar.

Det är sannerligen en ädel sten.
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Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

DIN 52103 DIN 52105 DIN 52112 DIN 52103
kg/m3 Mpa Mpa vikt %

2730 192 20,0 0,12

Referensobjekt:
Telenor, Oslo, Norge (fasad+golv)
Cecil  Hotel,  Oslo, Norge (golv)
East India Dock, London, England (golv)
Hotel Bristol,  Oslo, Norge (golv)

Stensort: Ljus Labrador
Klassificering: Hårdsten
Geologi: Larvikit/granit
Färg: Blå med glimmerl iknande kristal ler
Land: Norge
Geografi: Larvik


