
 

 

 

 

 

Technický list  

EGGER Laminát Flammex  

Popis materiálu  
EGGER Laminát Flammex je dekorativní laminát na bázi vytvrditelných pryskyřic se zvýšenou odolností proti hoření. 

Laminát je vícevrstvě konstruován, skládá se z melaminovou pryskyřicí impregnovaného dekoračního papíru a jedné 

nebo více jádrových vrstev impregnovaných fenolovou pryskyřicí. Speciální laminát vyhovující německé třídě stavebních 

hmot B1 podle DIN 4102-1:1998-05, jakož i francouzské třídě požární odolnosti 
třída M1 podle NF P 92-501.  

Označení:  EGGER Laminát Flammex  

Typ materiálu:   HGF (Horizontal General-purpose Flame-retardant)  

Maximální délka:   5.600 mm 

Minimální délka:   800 mm 

Šířka:    1.310 mm 

Jmenovité tloušťky:  0,60 a 0,80 mm 

Provedení produktu / Dostupnost  
Dekory EGGER kolekce dekorativních materiálů a Průmyslové kolekce se vyrábí na zakázku v minimálním 

objednacím množství  260 m² od jednoho provedení. V závislosti na jmenovité tloušťce je Laminát Flammex dodáván ve 

formátech a / nebo v rolích. 

 

Kvalitativní ukazatele / Technická data 
Podle EN 438-3 je možno EGGER Laminát Flammex klasifikovat jako laminát HGF (Horizontal General-purpose Flame 

retardant). To znamená, že laminát je nesnadno zápalný a  může být použít pro horizontální aplikace.  

Vlastnost  
Zkušební 

norma  
Jednotka nebo vlastnost  Hodnota  

Tloušťka EN 438-2 mm ± 0,10  

Délka1) a šířka b EN 438-2 mm +10/-0 

Rovinnost a EN 438-2 mm/m (max.) 60  

Odolnost proti otěru povrchu  EN 438-2 Počet otáček (minimálně) 

Počáteční bod otěru 

 

150  

Odolnost proti nárazu malou kuličkou EN 438-2 N (minimálně) 

v závislosti na jmenovité 

tloušťce: 

0,80 mm jmenovitá 

tloušťka ≥ 20 

 0,60 mm jmenovitá 

tloušťka ≥ 15 

 

Odolnost proti poškrábání  

 

N 438-2 

 

Stupeň (minimálně) 

 

 



 

 

 

 

 

Vlastnost  
Zkušební 

norma  
Jednotka nebo vlastnost  Hodnota  

Hladké povrchové plochy 

Strukturované povrchové plochy 

2 

3 

Odolnost proti vodní páře EN 438-2 Stupeň (minimálně) 

Ostatní povrchy 

 

4 

Odolnost proti suchému teplu (160 °C) EN 438-2 Stupeň (minimálně) 

Ostatní povrchy 

 

4 

 

Rozměrová stálost při zvýšené teplotě 

 

EN 438-2 

 

% max. 

La 

Tb 

 

 

0,55 

1,05 

Odolnost proti vlhkému teplu (100 °C) N 438-2 Stupeň (minimálně) 

Ostatní povrchy 

 

4 

Odolnost proti skvrnám  EN 438-2 Stupeň (minimálně) 

Skupina 1 a 2 

Skupina 3 

 

5 

4 

Světelná stálost (xenon-oblouková lampa)  EN 438-2 Míra šedi  4 až 5 

1) Délková tolerance neplatí pro dodávky zboží v rolích 

a 
Za předpokladu, že je laminát skladován způsobem a za podmínek doporučených společností EGGER. 

b 
Tolerance pro lamináty řezané na míru nutno dohodnout mezi společností EGGER a kupujícím.

 

 L 
a
 = v podélném směru / směru průběhu vláken materiálu (standardně rovnoběžně s dělší stranou). 

T b = v příčném směru / příčně ke směru průběhu vláken (pravoúhle ke směru L). 

 

 

Chování pří hoření  
EGGER Laminát Flammex splňuje v případě požáru speciální požadavky třídy B1 stavebních materiálů podle DIN 4102-

1: 1998-05, jakož i francouzské třídy odolnosti proti požáru M1, podle NF P 92-501. Laminát Flammex je považován za 

stavební materiál a následně se používá k potažení nosných desek, jež mají zvýšenou odolnost proti vzplanutí. 

Laminátem potažené desky splňují v případě požáru speciální požadavky normy DIN EN 13501-1, pokud byly použity 

následně jmenované materiál 

Průvodní dokumenty / Produktové informace 
Další informace naleznete v níže uvedených dokumentech: 

 "Pokyny ke zpracování EGGER Laminátů"  

 Technický list  „Chemická odolnost EGGER Laminátů“  

 Technický list "Doporučení pro čištění a používání EGGER Laminátů"  

Předběžná doložka: 

Tento technický list byl zpracován podle nejlepšího vědomí a se zvláštní pečlivostí. Údaje se zakládají na zkušenostech z praxe a na vlastních testech a odpovídají našemu 

současnému stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo vhodnosti pro určité účely použití. Za chyby tisku, norem a omyly 

nemůžeme převzít žádnou záruku. Navíc může vlivem dalšího kontinuálního vývoje EGGER Laminátu, jakož i změn norem a  dokumentů veřejného práva docházet k technickým 

změnám. Obsah tohoto technického listu proto neslouží ani jako návod k použití, ani jako právně závazný podklad. Zásadně platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky. 


