
Codetabel 2: Materiaalcategorie
Gestandaardiseerde beschrijving van de inhoud van de pakbon bij het deponeren van archeologisch vondstmateriaal
versie 1.3, vastgesteld 7 december 2015

Aanwijzingen voor het gebruik:
Het zwarte kader omgrenst de variabele die moeten worden opgenomen op de pakbon
Groengemarkeerde velden  = verplicht minimaal niveau 2
Roodgemarkeerde velden  = verplicht indien in de brondocumentatie dit detailniveau ook is uitgewerkt. Het is dan niet toegestaan data te reduceren.

Gebruik voor pakbon: Opmerkingen Toelichting op hierarchische opbouw ABR code (niveau 1-4)
ABR code niveau 1 niveau 2 niveau 3
GLS glas
KER Al het keramische materiaal, incl. aardewerk, bouwmateriaal en huttenleem keramiek
KAW aardewerk NIEUW, conform PS05, PS06
KBW bouwaardewerk NIEUW, conform PS05, PS06
KHL huttenleem NIEUW, conform PS06
KKL klei VERVALLEN, Niet toepasbaar in combinatie met splitsing keramiek naar aardewerk, bouwmateriaal en hutteleem; wel in ABR
KKP pijpaarde
KMA magering VERVALLEN, in aparte tabel opnemen (v.g.l. bakselcodes, vormcodes)
MXX MXX enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. metaal
MBR brons
MAU goud
MBL bladgoud VERVALLEN, Is een oppervlaktebewerking, geen materiaalcatergorie, wel in ABR
MAL aluminium
MFE ijzer
MFO ijzeroer hierargisch verplaatst van ijzer naar natuursteen, code aangepast van MFO naar SFO
MGI gietijzer
MSX staal
MCU koper
MPB lood
MME messing
MSN Ook legeringen tin
MAG zilver
MZN zink
OXX OXX enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. organisch
OXB verzamelterm voor menselijk en dierlijk bot bot
OAB artefact bot/bewerkt been NIEUW, conform DS04
ODX dierlijk
ODB dierlijk bot
ODG gewei
OFO fossiel
SBA barnsteen
SGI git
SLI ligniet/sapropeliet hierargisch verplaatst van natuursteen naar fossiel
OKE keratine
OBA balein
OHA haar NIEUW, conform OS11; PS06
OHO hoef
ODH hoorn
ONA nagel NIEUW, conform OS11
OKS schildpad
ODT tand VERVALLEN, Zorgt voor verwarring met menselijk en dierlijk bot, nog wel in ABR
ODI ivoor
ODL leer
OMX menselijk
OMB menselijk bot
OPA papier NIEUW, conform OS11
OPX plantaardig
OPHX hout/houtskool 
OPHT hout
OPHK houtskool
OPZ macroresten/zaden
ORI riet NIEUW, conform OS11
ODS schelp
OTE textiel
OTO touw NIEUW, conform OS11, PS06, DS04
OIS visresten NIEUW, conform OS11, PS05
SXX SXX enkel gebruiken indien determinatie niet mogelijk is. steen
SMO mortel NIEUW, wens gelderland
SWA wandschilderingen/pleister NIEUW, OS11 en wens gelderland
STX natuursteen
SAM amfiboliet
SBS basalt
SBE bergkristal
SDI diabaas
SDO dioriet
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SGA gabbro
SGR graniet
SGU grauwacke
SHE helleflint
SJA jadeit
SKA kalksteen/mergel
SKI kiezelgeode
SKL kleischalie/kleisteen
SLE leisteen
SLI ligniet/sapropeliet hierargisch verplaatst van natuursteen naar fossiel
SLY lydiet/phtaniet
SMA marmer
SOK oker
SPO porfier Wens depot Gelderland
STE tefriet
STU tufsteen
MFO ijzeroer hierargisch verplaatst van ijzer naar natuursteen, code aangepast van MFO naar SFO
SZA zandsteen/kwartsiet
SVU vuursteen
MA monster Monsters hebben eigen keuzelijst, zorgt voor verwarring, wel in ABR
GEM gemengd
KST kunststof VERVALLEN, vervangen door PLA (Plastic/Kunstof)
PMO sub-moderne materialen NIEUW, conform OS11, PS05
PBA bakeliet NIEUW, conform OS11
PLA plastic/kunststof NIEUW, conform OS11
PRU rubbber NIEUW, conform OS11
CPS composiet
XXX onbekend
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