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Інструкції з обробки 
Компакт-плити EGGER 

 
 
 
 
 
 

1 Зберігання 

Компакт-плити EGGER потрібно зберігати в закритому 

сухому місці за температури від 18°C до 25°C і відносної 

вологості від 50% до 65%. Після зняття оригінальної 

упаковки 

компакт-плити слід зберігати в горизонтальному положенні 

на рівних і міцних захисних плитах. 

 
 

 
 
 
 
 

В жодному випадку не можна допускати прямого торкання 

компакт-плит до підлоги та/або впливу прямого сонячного 

світла. Верхню плиту необхідно накрити ламінованою 

захисною плитою (необлицьовану ДСП використовувати не 

можна) принаймні такого ж розміру. 

 
Рисунок 1 
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Якщо зберігання в горизонтальному положенні неможливе, компакт-

плити слід зберігати під кутом приблизно 80°, використовуючи пласкі 

опорні конструкції з підпорами. При зберіганні у вертикальному 

положенні також необхідно використовувати ламіновану захисну плиту 

принаймні такого ж розміру. 

 
 

Правиль
но 

Рисунок 
2 

Неправильно 

Рисунок 3 

 
 

1.1 Спосіб експлуатації 
 

Після зняття упаковки та перед обробкою компакт-плити слід оглянути 

на предмет видимих пошкоджень. Зважаючи на відносно велику вагу, 

компакт-плити необхідно транспортувати та обробляти з особливою 

обережністю. Зазвичай всі особи, які залучені до транспортування 

та/або обробки компакт-плит, повинні користуватись засобами 

індивідуального захисту, такими як рукавички, захисне взуття та 

відповідний робочий одяг. Плити потрібно піднімати. Їх не можна 

класти декоративними сторонами одна на одну чи перетягувати (див. 

Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 

 

1.2 Кондиціонування 
 

При зміні умов навколишнього середовища може виникнути 

деформація компакт-плит, тому умови зберігання та обробки повинні 

бути максимально наближеними до кліматичних умов подальшого 

використання. Перед встановленням компакт-плити необхідно 

витримувати протягом відповідного періоду в приміщенні монтажу за 

умов подальшої експлуатації. 

На будівельних майданчиках також вимагається дотримання 

рекомендацій щодо зберігання. 

× 
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2 Обробка 

Через високу щільність та зусилля, яких необхідно докласти при розпилі, обробка 

компакт-плит призводить до більш інтенсивного зносу інструментів порівняно з іншими 

матеріалами на основі деревини. Для забезпечення оптимального розпилу та уникнення 

неприємного запаху слід використовувати гострі леза. Головним чином 

використовуються твердосплавні інструменти. Для обробки великої кількості плит та 

роботи на автоматизованих верстатах типу обробного центру рекомендується 

використовувати алмазні інструменти. Для отримання задовільних результатів слідкуйте 

за тим, щоб леза інструментів підтримувались у належному стані. Для забезпечення 

раціонального виробничого процесу, особливо перед обробкою 

великої партії продукції або впровадженням складних проектів, доцільно узгодити з 

виробниками вибір найбільш підходящого інструменту. 

 
 
 

2.1 Витяжка 
 

Під час обробки компакт-плит важливо дотримуватись 

всіх стандартів та норм безпеки, що застосовуються для 

деревообробної промисловості та стосуються 

пилевловлення, запобігання пожежам тощо. Якщо немає 

належної системи витяжки, слід використовувати засоби 

захисту органів дихання. Обробка компакт-плит не є 

небезпечним процесом, але існує невелика кількість 

людей, у яких пил різного типу може викликати алергічну 

реакцію. 

2.2 Розкрій 
 

Для розкрою компакт-плит рекомендується 

використовувати форматно-розкрійні або круглопильні 

верстати. Для отримання оптимальних результатів 

розкрою слід взяти до уваги співвідношення кількості 

зубців (Z), швидкості різання (vc) та швидкості подачі (vf). 

 
Звертайте увагу на наступне: 

• Плита повинна розміщуватися зовнішньою стороною 
(облицьованої стороною з плівкою) наверх. 

• Дотримуйтесь правильного виступу пиляльного диска. 

• Частота обертання і число зубів повинні відповідати 

швидкості подачі. 

• Рекомендується використовувати підрізну пилку для 

акуратного пропилу 

по нижній частині плити 

 
Залежно від виступу пиляльного диска змінюються кути 

врізання і виходи пилки, а з ними і якість пропилу.  Якщо 

пропил на верхній стороні плити нерівний, диск пили слід 

виставити вище. Якщо пропил на нижній стороні плити 

нерівний, диск пили слід виставити нижче. Необхідно 

визначити найоптимальнішу настройку висоти. 
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За використання форматно-розкрійного верстата, залежно від діаметра (D), необхідно 

встановити наступні виступи пиляльного диска (Ü): 

Діаметр пиляльного диска D Виступи X 

[мм] [мм] 

250 

 

300 
 

350 

 
400 

 
450 

приблизно 5 – 
10 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5 Джерело: Leitz 

 

Для кращої якості обробки рекомендується використовувати пиляльні диски з більшою 

кількістю зубців.    При використанні дискової пилки, рекомендована швидкість 

розпилювання складає 60-90 м/с. 

Рекомендована форма зубців пилки 
Щоб уникнути розщеплення по нижній стороні при обробці компакт-плит, склеєних з обох 

сторін, також потрібна підрізна пилка. Рекомендації щодо використання інструментів для 

професійного виготовлення компакт-плит EGGER див. на веб-сайті www.egger.com 

 

TR/TR 

(Трапецевидний 

зубець / 

Трапецевидний 

зубець) 

FZ/TR 

(Плаский зубець / 

Трапецевидний 

зубець) 

 
 
 
 

Рисунок 6 Джерело: Leitz Рисунок 7 Джерело: Leitz 

 

2.3 Фрезерування 
 

Для обробки компакт-плит рекомендується 

використовувати алмазні інструменти. З деякими 

обмеженнями підходять і твердосплавні інструменти. По 

можливості, не слід використовувати інструменти з 

сегментованими різаками, оскільки переріз у зоні 

перекриття зазвичай залишається помітним. Для 

досягнення високої якості крайок при чорновому розпилі 

рекомендується залишати припуски на технологічну 

обробку, проте це залежить від подальшої обробки 

крайок. 

Через високий тиск під час розпилу дуже важливо міцно 

зафіксувати виріб та контролювати роботу інструментів. 

Існує багато варіантів фрезерування крайок.  Сліди від 

фрезерування можна прибрати за допомогою шліфування. 

Щоб досягти рівномірного кольору крайки, нанесіть на неї 

мастило без вмісту силікону. Гострі кути та краї необхідно 

закруглити, щоб уникнути ризику отримання травм. 

http://www.egger.com/
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2.4 Свердління 
 

Найкращий вибір для свердління отворів в компакт-плитах — це свердла, 

призначені для пластикових листових матеріалів. Кут при вершині свердла 

повинен бути від 60° до 80°. Швидкість розпилу 

та швидкість подачі залежать від матеріалу обраного свердла — HSS, HM, DIA. 

Дотримуйтесь специфікацій виробника інструменту. Можна використовувати 

також спіральні свердла для металу або дерева, однак в такому випадку 

швидкість обертання і швидкість подачі потрібно зменшити. 

 
 

Свердла під шканти Спіральні свердла – сплав HW Цільна зенківка 

 

Рисунок 8 

Джерело: 
Leitz 

Рисунок 9 

Джерело: 
Leitz 

Рисунок 10 

Джерело: Leitz 

 

Для свердління наскрізних отворів компакт-плиту необхідно покласти на 

тверду основу, яку можна задіти свердлом. Перш ніж свердло вийде з отвору, 

необхідно зменшити швидкість подачі, щоб уникнути відколів з боку виходу 

свердла. Для виконання не наскрізних, а так званих глухих отворів, мінімальна 

товщина плити, що залишається, повинна становити 

1,5 мм. Для свердління отворів, що йдуть паралельно поверхні плити, мінімальна 

товщина плити з обох боків від просвердленого отвору повинна становити 3 мм 

(див. рисунок 11). 

 
Інструменти для розкрою, фрезерування та свердління завжди слід підбирати 

після узгодження з виробником інструменту. 

 

Рисунок 
11 
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3 Обробка 

Незважаючи на хорошу стійкість до деформації компакт-плит, зміна умов навколишнього 

середовища може спричинити незначну зміну їх розмірів. Напрямок волокон внутрішнього 

шару задає напрямок руху компакт-плити під час виробництва або обробки (див. рисунок 12). 
 

Зміна розміру плити у поздовжньому напрямку в два рази 

менше, ніж в поперечному. Зміни розміру слід враховувати з 

самого початку розробки та обробки. Зазвичай слід передбачити 

зазор на розширення 2,0 мм/м. Якщо умови навколишнього 

середовища спереду та ззаду елементів компакт-плит різні, може 

виникнути викривлення плит. Тому важливо, щоб при 

панельному облицюванні стін компакт-плитами завжди 

забезпечувалась 

достатня вентиляція ззаду панелей, яка дозволяє вирівняти 

температуру та вологість. 

 

 
Рисунок 12 

Напрямок виробництва компакт-плит, які облицьовані декором з обох сторін, можна визначити 

лише на основі розмірів плит під час виробництва. Його неможливо визначити на розкроєних 

деталях. Виняток становлять плити з дерев’яним декором та декором з орієнтованим 

напрямком рисунку декора. При роботі з 

розкроєними панелями важливо слідкувати за тим, щоб деталі завжди з’єднувались відповідно 

до напрямку виробництва. Зважаючи на ризик переплутати напрямок на розкроєних панелях, на 

деталях плити слід позначати напрямок обробки. 

 

3.1 Пропили 
 

Пропили та отвори, наприклад, під 

вимикачі, вентиляційні решітки або люки 

для обслуговування, обов’язково 

необхідно заокруглювати, оскільки гострі 

кути можуть призвести до утворення 

тріщин (див. рисунок поруч). 

 
Внутрішні кути необхідно виконувати із 

внутрішнім радіусом не менше 5 мм. Всі 

крайки повинні бути гладкими, без 

відколів і щербин. Пази і фальці також 

необхідно заокруглювати, щоб уникнути 

появи щербин. Пропили можна 

виконувати одразу за допомогою верхньої 

фрези або попередньо просвердлити 

отвори з відповідним радіусом, а потім 

зробити пропили від одного отвору до 

іншого. При встановленні вбудованих 

елементів необхідно враховувати 

достатньо місця на їх об’ємне 

розширення. 

Непра
вильн

Рисунок 
14 

× 

Прав
ильн

Рисунок 
13 
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3.2 З’єднання плит стільниці 
 

З’єднання компакт-плит, які здатні витримати велике навантаження, можна отримати за рахунок 

поєднання клейових та кріпильних елементів, шліцьових з’єднань, ламельних з’єднань (наприклад, з 

компакт-плити) або  з’єднань в шпунт.  Зауважте, що елементи компакт-плит можна поєднувати лише 

таким чином, щоб напрямок їх виробництва співпадав. На рисунках 15-20 показані варіанти 

виконання міцних з’єднань компакт-плит. 

 

   
В шпунт 

Рисунок 15 

 

Кутове з’єднання шпонкою 

Рисунок 18 

В шпунт / фальці 

Рисунок 16 

 

Металева пластина на шурупах 

Рисунок 19 

Шпунт і гребінь 

Рисунок 17 

 

Профільоване з’єднання 

Рисунок 20 
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3.3 Склеювання 
 

При склеюванні двох компакт-плит важливо враховувати можливість зміни розмірів. Щоб 

уникнути напруги, склеювати можна лише плити, які пройшли належне кондиціонування і 

мають однаковий напрямок виробництва. Склеювання поверхонь 

плит великого формату можливе лише у виключних випадках.  З’єднання, що зазнають 

великого навантаження, наприклад, через вібрацію, удари тощо, слід зміцнювати 

механічними стяжками. Перед склеюванням плити необхідно відшліфувати, очистити від 

пилу, жиру і бруду, і за необхідності провести попередню обробку. Рекомендується 

проводити власні перевірки та дотримуватись вказівок виробників клею щодо обробки. 

 
Для склеювання компакт-плит EGGER підходять, серед інших, такі типи клеїв: 

 
 

Тип клею 

Jowat® 2K SE-Polymer 690.00 

 
Тип клею 

MBE Panel-loc 

Тип клею 

Ottocoll P85, 

Ottocoll M500 

 
 

 

Jowat AG 
info@jowat.at 
www.jowat.at 

Moderne Befestigungs Elemente GmbH 
info@mbe-gmbh.de 
www.mbe-gmbh.de 

Hermann Otto GmbH 
info@otto-chemie.de 
www.otto-chemie.de 

 
 

 

Компакт-плити можна склеювати не лише одна з одною, а й з матеріалами з масиву дерева 

або на основі деревини, такими як ДСП, МДФ або багатошарові плити. Щоб клейове 

з’єднання компакт-плит було непомітним на основі, рекомендуємо використовувати панелі 

з замковим з’єднанням від MBE. 

 
Щоб досягти ефекту збільшення товщини плит, можна додати другий шар або виконати бортик. 

 
 
 
 

3.3.1 Використання другого шару 
 

Під час збільшення товщини за допомогою другого шару по 

краю наклеюються відповідні стрічки компакт-плит. Знову ж 

таки, важливо слідкувати за однаковим напрямком 

виробництва.  Для склеювання підходить, наприклад, 

однокомпонентний клей 1K Ottocoll M500 компанії Otto 

Chemie, який вирівнює напругу в плитах. 

 
 

Рисунок 21 

mailto:info@jowat.at
http://www.jowat.at/
mailto:info@mbe-gmbh.de
mailto:info@mbe-gmbh.de
http://www.mbe-gmbh.de/
mailto:info@otto-chemie.de
http://www.otto-chemie.de/
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3.3.2 Бортики 
 

Для збільшення товщини до 100 мм, або якщо для 

естетичного вигляду необхідно, щоб декор був помітний 

на торці плити, підходящим варіантом є виконання 

бортиків (рисунок 22). Спочатку дві частини, які 

поєднуються, зрізують під кутом 45 градусів. Потім деталь 

кладуть на рівну поверхню внутрішньою стороною вниз 

так, щоб гострі кути скосу стикалися.  На місце стику кутів 

накладають скотч. 

І нарешті, обидві деталі обережно перегортають 

внутрішньою стороною наверх. Після цього необхідно 

нанести клей (рисунок 23), а потім коротку деталь чи 

бортик підняти вгору (рисунок 24). До застигання клею 

бортик повинен фіксуватись скотчем в правильному 

положенні. Для цього підійде, наприклад, клей Ottocoll 

P 85. 

   
Рисунок 22 

 
 

3.4 Фіксація за допомогою 
шурупів 

Рисунок 23 Рисунок 24 

В компакт-плитах нескладно нарізати різьбу. Без проблем можна 

використовувати саморізи. Рекомендується 

використовувати шурупи з малим кроком різьби, оскільки за 

допомогою них шурупи мають більший опір до висмикування. 

Перед закручуванням шурупів завжди необхідно виконувати 

попереднє свердління отворів. Для гвинтового з’єднання, що йде 

паралельно поверхні плити, підходять шурупи для металу і ДСП. 

Мінімальна глибина вгвинчування шурупів складає 25 мм, а 

діаметр просвердленого отвору слід вибирати так, щоб уникнути 

розшарування плити. 

Гвинтові з’єднання з наскрізними отворами повинні мати достатні 

проміжки для компенсації розширення, пов’язаного зі зміною 

температури і рівня вологи. Діаметр просвердленого отвору 

повинен бути на 2-3 мм більше діаметра кріплень. Таким чином 

можна уникнути тиску через розширення і стискання під час 

погодних змін. Не слід використовувати шурупи з потайною 

головкою (див. рисунок 26). Якщо ж використання шурупів з 

потайною головкою необхідно, їх потрібно встановлювати разом з 

прокладками. 

З цією метою на деяких елементах встановлюються плаваючі точки 

кріплення, а на деяких — фіксовані. 

Основне виконання фіксованих та плаваючих точок однаково 

підходить і для вертикальних, і для горизонтальних плит, 

незалежно від їх використання. 

 
Рисунок 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 
26 
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3.4.1 Фіксована точка 
 

Фіксована точка призначена для рівномірного розподілу 

розширення і її слід розташовувати максимально по центру. 

Діаметр отвору дорівнює діаметру кріплення. 

 
 
 
 

 

Рисунок 27 

 

3.4.2 Плаваючі точки 
 

Діаметр отвору плаваючих точок повинен бути на 2-3 мм більше, 

ніж діаметр кріплення. Діаметр отвору повинен накриватись 

головкою шурупа. По можливості, слід використовувати шайби. На 

зображеннях видно, що для захисту від вологи на дерев’яний шар 

накладено ущільнювальну стрічку з етиленпропіленового каучуку. 

 
 
 

Рисунок 28 

 
 

Необхідний зазор при розширенні визначається, виходячи з найбільшої  Товщина плити Максимальна 

відстань між точками кріплення 

відстані від фіксованої точки кріплення до краю плити. Діаметр отвору плаваючої 
точки [мм] 

a [мм] b [мм] 

кріплення необхідно збільшити на 2 мм на кожний метр довжини. 8 
790 500 

Для застосування всередині приміщень можна використовувати відстані      

між точками кріплення, зазначені в таблиці: 10 920 670 

 
12 960 900 

 
13 970 920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= фіксована точка, × = плаваюча точка 

Рисунок 29 
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4 Сфери застосування 

 
4.1 Обшивка стін 

 
Завдяки своїй жорсткості і зносостійкості, компакт-плити EGGER ідеально підходять для 

використання в якості обшивки стін всередині приміщень. Для цього ми рекомендуємо 

використовувати 

плити товщиною не менше 8 мм. Стіни і плити на момент монтажу повинні бути повністю сухими.  

Завжди слідкуйте, щоб між панелями і стіною був належний проміжок для циркуляції повітря. 

Матеріал не повинен піддаватися впливу вологи. Всі панелі, що з’єднуються між собою, повинні 

мати однаковий напрямок виробництва. 

4.1.1 Опорні конструкції і вентиляція 
 

Компакт-плити кріплять на міцну стійку до корозії конструкцію з взаємним зчепленням, яка 

точно витримає вагу обшивки стін і забезпечить вентиляцію між плитами і стіною. Якщо 

будівництво ведеться у сухий спосіб, то опорна опорна конструкція і компакт-плита повинні 

фіксуватись на металевому каркасі зі стійками. 

 
Вибір засобів кріплення залежить від конструкції та ваги обшивки. Різні умови температури і 

вологості із зовнішньої і внутрішньої сторони елементів можуть призвести до їх деформації.       

Тому при обшивці стін компакт-плитами завжди необхідно залишати належний повітряний 

зазор ззаду панелей, який дозволяє вирівняти температуру та вологість. Структура обшивки 

повинна мати вентиляційні отвори для обміну повітрям із приміщенням. 
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Вертикальні стійки загалом дозволяють повітрю циркулювати. Якщо опорні конструкції 

йдуть горизонтально, необхідно забезпечити повітряний проміжок належного розміру за 

рахунок відповідної компоновки. Опорна конструкція повинна бути точно вертикальною, 

щоб уникнути появу внутрішньої напруги по всій поверхні плити. В якості опорних 

конструкцій підійдуть вертикальні смужки з деревини, алюмінію чи компакт-плит. 

 
Максимальна відстань між елементами обрешітки та/або опорною конструкцією 

залежить від товщини обраної компакт-плити. Важливо, щоб ділянки, де відбувається 

приплив і відведення повітря, залишались вільними, щоб не було перешкод для 

циркуляції повітря. Також слідкуйте за тим, щоб 

основа під обшивку не дуже відрізнялася від готової обшивки за вмістом вологи. 

 
Розрізняють наступні види кріплення: 

→ видиме механічне кріплення 

→ невидиме механічне кріплення 

→ невидиме клейове кріплення 

 
 
 
 

4.1.2 Видиме механічне кріплення 
 

Кріплення здійснюється на опорній структурі за допомогою шурупів або заклепок. Слід 

враховувати достатній зазор на розширення і правильне положення плаваючих і фіксованих 

точок кріплення. При використанні деревини в якості опорної структури для ущільнення 

необхідно використовувати стрічку з етиленпропіленового каучуку. 

 
Рисунок 30 

 

 
1 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Luftspalt 

2 Стрічка з етиленпропіленового каучуку 
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4.1.3 Невидиме механічне кріплення 
 

Невидиме кріплення компакт-плит здійснюється шляхом їх навішування, що дозволяє легко 

демонтувати їх і робить конструкцію більш привабливою на вигляд в порівнянні з видимим 

кріпленням. Такий метод дозволяє легко і швидко знімати плити,  а також легко отримати доступ 

до електропроводки і труб за плитами для їх ремонту.  Великою перевагою є й можливість 

подальшої підгонки елементів залежно від обраної системи кріплення. Крім того, таким чином 

можна уникнути механічної напруги на елементи. За використання будь-якого методу кріплення 

за допомогою навішування, необхідно залишати проміжок, щоб плити можна було легко опускати 

і піднімати. Такий проміжок або «зазор при навішуванні» залишається видимим, створюючи 

декоративний паз. 

 
 

Навішування за допомогою профілю 
Для цього виду кріплення в горизонтальній 

опорній конструкції робиться паз, куди 

вставляється рейка з фальцем, закріплена на 

стінному елементі. Для полегшення процесу 

підгонки, гребінь рейки повинен бути тонше, ніж 

паз. Рейки з фальцем, встановлені на 

елементах компакт-плит, не повинні проходити 

по всій ширині елементів; їх слід встановлювати 

через певні проміжки, щоб забезпечити 

вертикальну циркуляцію повітря.  Рейки з 

фальцем можуть бути виготовлені, наприклад, з 

фанери або металевих Z-подібних профілів. Якщо 

за використання тонких компакт-плит 

неможливо виконати міцне гвинтове з’єднання, 

можна здійснити додаткове проклеювання. 

Навішування за допомогою металевого кріплення 
Для кріплення стінних елементів 

пропонуються також системи металевого 

кріплення (див. рисунок 31). Щоб забезпечити 

надійне кріплення, обрану систему кріплення 

необхідно використовувати згідно з 

рекомендаціями виробника. 

 

 
Рисунок 31 
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4.1.4 Невидиме клейове кріплення 
 

Кріплення компакт-плит можна також здійснювати  

шляхом їх приклеювання до несучої конструкції за 

допомогою спеціальних клейових систем, які зберігають 

свою еластичність. Якщо використовується опорна 

конструкція з  деревини, попереднім кроком необхідно 

нанести ґрунтовку, щоб забезпечити надійну адгезію та 

видалення вологи. 

 
Система складається з клею, монтажної стрічки і 

відповідних матеріалів для попередньої підготовки 

поверхонь перед 

нанесенням клею. Монтажна стрічка використовується 

для початкової фіксації елементів, а  постійна фіксація 

здійснюється за допомогою клею. Ще однією функцією 

монтажної стрічки є встановлення визначеної відстані від 

плити до опорної структури. Це забезпечує нанесення 

необхідної товщини клею для того, щоб будь-які рухи 

плити пружно поглинались. Дотримуйтесь вказівок 

виробників клею щодо обробки. 

 
Приклади виробників підходящих клейових систем: 

 
Австрія Австрія Австрія 

 

Innotec Österreich 
info@innotec.at 
www.innotec.at 

DKS Technik GmbH 
office@dks.at 
www.dks.at 

Pro Part Handels GmbH 
info@propart.at www.propart.at 

 
 

Франція Великобританія Німеччина 
 

 
Sika France SA / Le Bourget 
www.fra.sika.com 

 
Sika Limited / Watchmead 
www.gbr.sika.com 

Moderne Befestigungs Elemente GmbH 
info@mbe-gmbh.de 
www.mbe-gmbh.de 

 

4.1.5 Детальні схеми 
 

Незалежно від обраної опорної конструкції та системи кріплення, наступні 

детальні схеми є загальними практичними схемами, які забезпечують тривале та 

безпроблемне кріплення обшивки стін. 

 

Виконання з’єднань і швів 
Існує багато варіантів виконання стикових з’єднань і швів по горизонталі і 

вертикалі (див. рисунки 32-34). Проте важливо забезпечувати достатньо місця 

для розширення елементів. 

 
 

Рисунок 32 Рисунок 33 Рисунок 34 

mailto:info@innotec.at
http://www.innotec.at/
mailto:office@dks.at
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mailto:info@propart.at
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http://www.gbr.sika.com/
mailto:info@mbe-gmbh.de
mailto:info@mbe-gmbh.de
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Верхнє замикання 
Верхнє замикання обшивки стіни повинен знаходитись на такій 

відстані від стелі, щоб забезпечити функціональну вентиляцію і 

використовується для внутрішньої вентиляції. Відстань між стелею та 

компакт-плитами також забезпечує необхідний зазор на розширення. 

Для забезпечення 

повної функціональності вентиляції відстань до стелі повинна 

відповідати щонайменше розміру вентиляційного проміжку. 

 
1 Повітряний 

проміжок 

2 Монтажна стрічка 

3 Клей 

Рисунок 35 

Нижнє замикання 
Нижнє замикання обшивки стін компакт-плитами можна влаштувати 

двома способами. 

Замикання на відстані від підлоги зазвичай працює так само, як і 

замикання компакт-плит. Відстань між 

компакт-плитою і підлогою забезпечує достатню циркуляцію повітря 

між компакт-плитою і стіною і запобігає потраплянню вологи за 

обшивку стіни. Але необхідно дотримуватися мінімальної відстані 

50 мм до підлоги. Встановлені основи для плит повинні бути 

максимально тонкими, щоб залишався достатньо великий поперечний 

розріз для вентиляції. 

1 Повітряний проміжок 

2 Основа для плит 

3 Силіконовий герметик 

4 Мінімальна відстань до підлоги - 
50 мм  

 

Рисунок 36 

Монтаж на рівні підлоги, що використовується в основному для 

встановлення компакт-плит в душових кабінах, вимагає, щоб компакт-

плити не клались безпосередньо на підлогу, оскільки плита буде 

змінювати свої розміри. Так звана компресійна стрічка забезпечує 

необхідну відстань під час монтажу, гарантуючи відповідний зазор на 

розширення плити. 

Щілину між компакт-плитою і підлогою згодом можна 

загерметизувати силіконовим герметиком, щоб запобігти 

потраплянню вологи.    Щоб досягти належної циркуляції повітря у 

випадку нижнього перекриття, вентиляційний отвір повинен бути 

більшим.

1 Компресійна стрічка 

(ущільнююча 

стрічка) 

2 Силіконовий 
герметик 

Рисунок 37 
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Кутові рішення 
Якщо компакт-плити використовуються для кутових 

рішень, необхідно також залишити відстань між 

компакт-плитою і стіною, що дорівнює принаймні 

товщині опорної конструкції.  Кутове з’єднання між 

двома компакт-плитами має бути достатньо великим, 

щоб можна було врівноважити зміни розмірів внаслідок 

зміни температури та вологості. Якщо кутове з’єднання 

потрібно герметизувати, наприклад, при використанні в 

душових, така герметизація виконується допомогою 

компресійної стрічки, яка забезпечує зазор на 

розширення. Проміжок між окремими компакт-плитами 

додатково захищається від потрапляння вологи 

силіконовим герметиком (рисунок 38). 

1 Смужка з компакт-плити 

2 Компресійна стрічка 
(ущільнююча стрічка) 

3 Силіконовий герметик 

4 Компакт-плити 

Рисунок 38 

Рисунок 39 

 

З’єднання поверхонь 
Звичайне рішення для захисту від ударів у лікарнях 

передбачає використання компакт-плит в якості обшивки 

стін в половину висоти стіни. При цьому важливо 

забезпечити непомітний перехід від компакт-плит до 

гіпсокартону. Щоб гарантувати функціональну вентиляцію 

компакт-плит, в якості оптичного замикання можна 

використати кутовий кронштейн з нержавіючої сталі 

(рисунок 39). 

1 Гіпсокартон зі шпалерами 

2 Кронштейн з 
нержавіючої сталі 

3 Компакт-плита 

1 

2 

3 

4 
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Безпосередній монтаж 
У випадку часткової обшивки стін компакт-

плити зазвичай кріпляться безпосередньо 

до стіни за допомогою видимих гвинтових 

з’єднань. Оскільки за елементи не 

потрапляє повітря, між компакт-плитами і 

стіною необхідно встановити 

пароізоляційну прокладку. Рекомендована 

максимальна висота компакт-плити — 300 

мм. 

 

Рисунок 40 

  

 2 

1 

1 Компакт-плита 

2 Пароізоляція 
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4.2 Перегородки санітарних і душових кабін 
 

Якщо компакт-плити використовуються в санітарно-гігієнічних приміщеннях, під час їх 

розробки і монтажу важливо забезпечити, щоб компакт-плити не піддавались постійному 

впливу вологи, 

а в приміщенні забезпечувалась достатня вентиляція. Дуже важливо використовувати 

лише стійкі до корозії матеріали для конструкцій та кріплення. Застосування плит в 

приміщеннях з підвищеною вологістю передбачає, що кутові з’єднання будуть закріплені 

механічно, наприклад, за допомогою дюбелів або шпонок, а для приклеювання будуть 

використовуватись водостійкі клейові системи. При використанні в комерційних цілях, що 

передбачають швидкий знос, необхідно слідкувати, щоб відстань від підлоги до 

нижнього краю плити була не менше 120 мм. 

Рисунок 41 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Проміжок 120 мм 

 

 
Важливо, щоб в приміщеннях була встановлена належна система вентиляції, що 

дозволяє компакт-плитам висохнути після використання душових. 

 
Стіни та/або оштукатурені поверхні з мінеральних матеріалів, які мають абсорбуючі 

властивості, необхідно попередньо обробляти водостійким еластичним покриттям. Такий 

ізолюючий шар зазвичай наноситься пензлем і запобігає потраплянню води в основу. Для 

таких ізолюючих і герметичних матеріалів Центральним союзом будівельних підприємств 

Німеччини розроблений інформаційний лист («Водостійка ізоляція для облицювання 

керамічною плиткою та плитами»). В ньому описані ізолюючі композиційні мастики в 

рідкому стані для обробки поверхонь перед облицюванням керамічною плиткою та 

плитами при внутрішніх і зовнішніх роботах з урахуванням класу вологостійкості та основи. 

Класи вологостійкості матеріалів слід узгоджувати з виробниками або постачальниками. 

Обов’язково дотримуйтесь інструкцій виробника щодо обробки. 
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Дверцята для меблів 
 

Ширина дверцят не повинна бути більше їх висоти. 

Оскільки зміна розміру плити у поздовжньому напрямку 

в два рази менше, ніж в поперечному, рекомендується 

розкроювати компакт-плити по їх довжині. Надто велика 

різниця в температурі або відносній вологості з лицьової 

та зворотньої сторони дверцят може призвести до 

викривлення компакт-плити. Саме тому слід забезпечити 

достатню циркуляцію повітря при монтажі, наприклад, 

під час встановлення санітарно-технічних кабін або 

роздягалень. Вирішальними факторами 

для визначення необхідної кількості петель є ширина, 

висота і вага дверцят. Інші фактори, які слід враховувати, 

але можуть варіюватись, це, наприклад, місце 

встановлення і передбачуване додаткове навантаження за 

рахунок вішаків для одягу. 

Тому зазначену інформацію (див. рисунок 42) слід 

розглядати як вказівки лише для дверцят товщиною 13 мм 

і шириною до 600 мм. Рекомендується провести тестовий 

монтаж. При значній вазі дверцят можна встановити 

додаткову петлю під верхньою петлею на відстані не 

більше 100 мм.  Мінімальна відстань між верхньою і 

нижньою петлею до зовнішньої крайки панелі має 

складати не 

більше 100 мм. Відповідні петлі пропонують, наприклад, 

компанії HAEFELE або Prämeta (див. рисунок 43). 
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Рисунок  42 

Джерело: 
Prämeta 

Рисунок 43 

Джерело: Prämeta 

2800 
     макс. 

   100 

≤ 28 кг 

2400 
 

2200 

2000 
≤ 22 кг 

1200 

≤ 12 кг 

900 

h ≥ b 

мм 

4
0

%
 

6
0

%
 



Система управління якістю 
відповідно до ISO 9001 

Кодування: 

Редакція: 

Затверджено: 

Стор.: 

PI CL EN 

02 

08.01.2018 

20 з 23 

 

Уповноважений: Управління продукцією — 
Меблі та внутрішнє оздоблення 

 

 

 

4.3 Стільниці 
 

Компакт-плити чудово підходять для використання у якості 

стільниць, наприклад, для офісів, конференц-залів, шкіл та 

майстерень. Товщина плит, відстань між кріпильними 

елементами та виступ стільниці над нижньою опорою стола 

розраховуються відповідно до передбачуваного 

навантаження. 

 
Товщина стільниць повинна бути не менше 10 мм, щоб в них 

можна було надійно встановити гвинтові кріплення. 

З’єднання з опорною частиною можна здійснити у різні 

способи. Важливо забезпечити монтаж без механічної 

напруги. Шурупи можна вкручувати безпосередньо в саму 

плиту або використовувати різьбові втулки для гвинтів. Точки 

кріплення в несучій конструкції встановлюються з 

урахуванням належного зазору на розширення. Діаметр 

отвору повинен бути на 2-3 мм більше, ніж діаметр 

кріплення. 

 
 

 
Товщина плити [мм] Виступ стільниці 

[мм] 
Відстань між кріпильними 
елементами [мм] 

10 170 310 

12 240 390 

13 270 440 

Рисунок 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Виступ стільниці 

 

Відстань між кріпильними елементами 

 

Рисунок 45 

 

 

Виступ стільниці 
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4.4 Встановлення мийок і керамічних поверхонь плит 
 

Компакт-плити також часто використовують в якості робочих поверхонь на кухнях, а також в туалетних кімнатах для виготовлення 
тумб під раковину. 

В таких приміщеннях важливо встановлювати керамічні поверхні плит, мийки на кухнях або раковини у ванних 

кімнатах, і загалом використовуються відповідні рішення. 

 

Встановлення керамічних поверхонь плит 

Встановлення раковини поверх плити 

 

Встановлення раковини під плитою 

Рисунок 
47 

Рисунок 
46 

Рисунок 
48 
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4.5 Стільниці 
 

Завдяки вологостійкості та міцності компакт-плити 

дуже часто використовують в якості робочих 

поверхонь на кухонних мийках. Плити на корпусі 

можна 

закріпити шурупами (інструкція в пункті 3.4), 

або клеєм (інструкція в пункті 3.3). Незалежно 

від обраного типу кріплення, необхідно 

передбачити зазор на розширення 2 мм/м. 
 

Для належної вентиляції компакт-плит верхня 

частина корпусу повинна бути поперечною. 

 
 

 
Кутові з’єднання двох робочих поверхонь 

виконуються за допомогою з’єднувальних дисків, 

таких як ламелі. Для цього крайки плити 

зазвичай також слід злегка фрезерувати в місці 

стику двох елементів плити. 

 
 
 

 
Рисунок 49 

 
 
 

Рисунок 50 
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5 Інструкції з чищення та експлуатації 

Завдяки стійкій, гігієнічній та твердій поверхні компакт-плити EGGER не 

вимагають особливого догляду. Бруд та розлиті речовини, як-от чай, кава, вино 

тощо, зазвичай слід негайно очистити, оскільки якщо ці рідини висохнуть, 

видалити їх буде набагато складніше. Якщо чищення необхідне, використовуйте м’які 

миючі засоби. Миючі засоби не повинні містити абразивних компонентів, оскільки вони 

можуть призвести до зниження блиску або появи подряпин. 

 
 

Під час щоденного використання слід дотримуватися наведеної нижче інформації: 
 

→ Запалена цигарка може пошкодити поверхню компакт-плити. Завжди 

користуйтеся попільничкою. 

→  Не використовуйте компакт-плиту як дошку для нарізання: ніж може залишити 

сліди від порізів навіть на стійкій поверхні. Завжди використовуйте дошку для 

нарізання. 

→    Не ставте на поверхню компакт-плити гарячий посуд, наприклад, каструлі та 

сковорідки, щойно зняті з плити або вийняті з духовки, тому що залежно від 

температури може виникнути зниження блиску або пошкодження поверхні. 

Завжди використовуйте термозахист. 

→ Розлиті рідини завжди слід негайно протирати або очищати, оскільки 

тривалий вплив деяких речовин може змінити рівень блиску поверхні 

компакт-плит. Розлиті рідини обов’язково слід швидко та ретельно очищати 

насамперед в місцях навколо вирізів та стиків. 

→ Ці рекомендації особливо стосуються матових поверхонь компакт-плит. Вони 

мають гарний зовнішній вигляд та приємні на дотик, але вони схильні до більш 

швидкого зносу. Більш докладну інформацію можна знайти в інформаційному 

листі «Інструкції з догляду та експлуатації компакт-плит EGGER». 

www.egger.com/compactlaminate. 

 
 
 

6 Утилізація 

Завдяки високій теплотворній здатності компакт-плити можна піддавати термічній 

утилізації у відповідних сміттєспалювальних заводах. При утилізації слід враховувати 

національні закони і вимоги щодо утилізації. 

 
 

Ці інструкції з обробки складені з особливою ретельністю та з використанням усієї наявної інформації. Інформація, що надається, підтверджена 

практичним досвідом, внутрішньофірмовими випробуваннями та відображає поточний рівень знань. Інформація надається з ознайомчою метою та не 

дає ніякої гарантії щодо якостей продукту та його доцільності використання з певною метою. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки, 

неточності в стандартах і одруки. Крім того, через постійне вдосконалення компакт-плит EGGER та зміну стандартів та офіційних документів можуть 

відбуватись технічні зміни. Таким чином, зміст цих інструкцій з обробки не є вказівками щодо використання і не мають обов’язкової юридичної сили. 

Застосовуються наші Загальні положення та умови. 

http://www.egger.com/compactlaminate

