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З компакт-плитами EGGER ви зможете задовольнити 
вимоги своїх клієнтів. Цей матеріал стійкий 
для зношування, ударів і дії вологи, а також 
підходить для створення тонких моделей. Завдяки 
маловідходному формату ви можете реалізовувати 
свої проєкти без зайвих витрат.

Ідеальне рішення – навіть для 
зон інтенсивного використання
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Компакт-плити EGGER
Компакт-плити особливо підходять для застосування в приміщеннях 
з інтенсивним навантаженням і високими вимогами до гігієни й 
чистоти: у ресторанах, лікарнях і чистих приміщеннях. До того ж 
їх часто використовують в умовах високої вологості, наприклад у 
ванних, санвузлах і роздягальнях.
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Докладну інформацію щодо характеристик продукту, 
описаних у цьому каталозі, і їх відповідності стандартам 
наведено в технічних паспортах, інструкціях з обробки 
та вказівках щодо чищення в розділі з матеріалами для 
завантаження на сторінці www.egger.com/compactlaminate

Стійкість до 
зношування

Світлостійкість

Сумісність із харчовими 
продуктами

Стійкість до утворення 
плям

Стійкість до стирання 
та подряпин

Гігієнічність

Поверхня з 
антибактеріальними 
властивостями
відповідно до стандарту ISO 22196  
(= JIS Z 2801)

Стійкість до багатьох 
мийних засобів і хімічних 
речовин

Вишукані, гігієнічні, міцні

 � Однорідні матеріали для ідеального поєднання
 � Підходить для нарізних отворів і фрезерування 

поверхні будь-якого типу
 � Крайки не потрібні
 � Пропонується в декорах, що поєднуються з 

іншими продуктами EGGER
 � Великий формат із низьким рівнем відходів 

різання для багатьох сфер застосування
 � Низький рівень викидів: TÜV PROFiCERT — виріб 

для використання в приміщеннях

ІНШІ ПЕРЕВАГИ
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Різні варіанти обробки
Однорідний внутрішній шар компакт-плит 
EGGER ідеально підходить для точної обробки 
елементів, щоб надати їм особливого вигляду. 
Щоб виконати спеціальне замовлення, можна 
виконати фрезерування, зокрема пазів, і 
свердління отворів у плитах. Фрезерування 
плити можливе в будь-якому місці.

Ніби відлиті в одній 
формі
З однотонними компакт-плитами EGGER  
у вашому розпорядженні чотири привабливі 
декори, завдяки яким меблі виглядають так, 
ніби відлиті в одній формі. Незалежно від кута 
скошеності Завдяки кольоровому внутрішньому 
шару краї та місця з’єднань залишаються майже 
непомітними, а вузькі боки дощок стають 
елементом дизайну.

Чистий
Філігранні або прямолінійні елементи створюють 
зорієнтований на проєктування інтер’єр. Компакт-
плити заслуговують на увагу завдяки стабільності, 
стійкості й вишуканому дизайну.  
 
Це приваблива альтернатива металу, і завдяки 
розмаїттю декорів варто звернути увагу на 
компакт-плити. Ви можете надати приміщенню 
жвавого вигляду завдяки нашій широкій палітрі 
кольорів: однотонні кольори та декори з імітацією 
матеріалів відкривають перед вами безліч варіантів 
оздоблення приміщень.

Надзвичайне 
розмаїття

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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Ідеальне поєднання
Компакт-плити з чорним внутрішнім шаром 
і вогнетривкі компакт-плити Flammex 
Euroclass B пропонуються з декорами, які 
гарно поєднуються. Завдяки цьому ви можете 
підбирати гармонійні комбінації виробів 
EGGER. Декори, доступні у вигляді компакт-плит, 
також доступні, згідно з нашим посібником 
про наявність, у вигляді плит із меламіновим 
покриттям, легких плит, паперово-шаруватих 
пластиків і крайок. Ця пропозиція поєднує 
технічні, естетичні й економічні переваги.

Надзвичайне 
розмаїття

Різноманітні сфери застосування
Компакт-плити — ідеальний вибір для приміщень із високою вологістю та 
предметів з інтенсивним навантаженням, як-от столів, робочих поверхонь, 
обшивання стін, роздягалень і роздільників. Завдяки цьому продукту унікальний 
дизайн доступний для найрізноманітніших приміщень. Скористайтеся широкими 
можливостями поєднання компакт-плит і перевагами довговічних компонентів. 
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Отримайте максимум від асортименту  
компакт-плит EGGER

Завантажте застосунок EGGER 
Decorative Collection зараз

 

Уся колекція  
в цифровому вигляді
1.  Запустіть на своєму смартфоні  

застосунок EGGER Decorative Collection.

2.  Відскануйте код будь-якого декору з цього каталогу.

3.  Отримайте доступ до
 � вибраного вами декору в повному розмірі  

та в 3D-форматі
 � комбінацій декорів
 � інформації про наявність
 � швидкого замовлення зразків

З новим застосунком EGGER Decorative Collection 
весь асортимент компакт-плит завжди напохваті. 
Застосунок допомагає швидко ухвалювати 
рішення та дає доступ до всього, що потрібно для 
втілення яскравих ідей.  

Щоб забезпечити комплексну підтримку 
користувачів, ми пропонуємо зразки в різних 
декорах і форматах, які можна швидко й легко 
замовити через новий застосунок колекції.

Асортимент компакт-плит і застосунок 
EGGER Decorative Collection

 

Egger Compact Laminates 

The elegant solution – even  
for increased stress 
Egger Decorative Collection 2020 – 22

Collection 
extended until 

end 2023
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Онлайн-інструмент EGGER 
Virtual Design Studio (VDS) 
Застосунок Virtual Design Studio від EGGER — це онлайн-
інструмент, що допоможе вам із консультуванням щодо 
оздоблення приміщень за останніми тенденціями. Використовуйте 
Віртуальну студію дизайну, щоб допомогти клієнтам ухвалити 
рішення. Просто натиснувши кнопку, ви можете показати всі 
декори з Колекції декорів EGGER і найновіші декори покриття 
для підлоги в різних типах приміщень, а також порівняти два 
типи оздоблення в одному приміщенні. Крім того, декор можна 
докладно вивчити в 3D-форматі. Усі функції легко й безкоштовно 
інтегруються у ваш вебсайт. 
 

 Візуалізуйте ідеї на сторінці www.egger.com/vds

Більше послуг

Надання взірців
В інтернет-магазині EGGER доступні різні варіанти взірців, які 
допоможуть ефективно консультувати клієнтів. Серед них — взірці 
паперово-шаруватих пластиків розміром 85 × 85 мм для первинного 
вибору декору та більші взірці DIN A4 для ухвалення остаточного 
рішення. Вибір зразків компакт-плит EGGER різної товщини також 
доступний у межах нашої послуги надання взірців. 
 

 Замовити взірці можна тут: www.egger.com/shop 

Ваші контакти  
Наші продавці-консультанти готові відповісти на 
будь-які запитання щодо компакт-плит EGGER. 
Ми радо вам допоможемо – і особисто, і онлайн! 
Контактну інформацію наведено на звороті каталогу.
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Бі
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W1100 ST9  
Білий Альпійський

W980 ST15  
Білий платиновий

W980 ST2  
Білий платиновий

W1300 ST9  
Льодовик білий

W1000 ST9  
Білий Преміум

W1200 ST9  
Порцеляна біла

W908 ST2  
Білий базовий

W911 ST15  
Білий кремовий

W1101 ST76  
Білий Альпійський суцільний

W911 ST2  
Білий кремовий

W1101 ST9  
Білий Альпійський суцільний

Стільниця з компакт-плити 
з білим внутрішнім шаром

Огляд декорів для компакт-плит

Білий внутрішній шар

Усі представлені нижче декори доступні у вигляді компакт-плит. Для гармонійного дизайну 
можна підібрати інші продукти, як-от паперово-шаруваті пластики або ДСП з меламіновим 
покриттям, з відповідним декором і текстурою. Деякі декори доступні з іншими текстурами в 
інших версіях продуктів (поєднання декорів). Щоб отримати докладну інформацію, перейдіть 
на сторінку www.egger.com/compactlaminate 

Відскануйте код декору за  
допомогою застосунку.

http://www.egger.com/compactlaminate
http://www.egger.com/compactlaminate
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U104 ST9  
Алебастр білий

U222 ST9  
Крем бежевий

U113 ST9  
Бавовняний бежевий

U216 ST9  
Камель бежевий

U156 ST9  
Пісочний бежевий

U200 ST9  
Бежевий

U705 ST9  
Ангора сірий

U702 ST9  
Кашемір сірий

U727 ST9  
Камінь сірий

U748 ST9  
Трюфель коричневий

U989 ST9  
Чорно-коричневий

U740 ST9  
Сіро-коричневий темний

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Додаткову інформацію про 
наявність продуктів можна 
знайти у відповідному довіднику. 

https://www.egger.com/get_download/1d030781-4939-4777-b42d-210ac38710d0/Decorative_Collection_2020-22_Delivery_Information.pdf
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U708 ST9  
Світло-сірий

U7081 ST9  
Світло-сірий суцільний

U7081 ST76  
Світло-сірий суцільний

U775 ST9  
Біло-сірий

U750 ST9  
Яскраво-сірий

U201 ST9  
Сіра галька

U717 ST9  
Дакар сірий

U767 ST9  
Кубаніт сірий

U741 ST9  
Лава сіра

Світло-сірий внутрішній шар

© Фотографія Майкла Байстера (Michael Baister)

Стільниця з компакт-плити 
зі світло-сірим внутрішнім шаром
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U780 ST9  
Сірий монументальний

U963 ST9  
Діамант сірий

U9631 ST9  
Діамант сірий суцільний

U899 ST9  
Ніжний чорний

U8991 ST9  
Ніжний чорний суцільний

U968 ST9  
Сіре вугілля

U961 ST2  
Графіт чорний

U999 ST76  
Чорний

U999 ST2  
Чорний

Темно-сірий внутрішній шар

Чорний внутрішній шар

U707 ST9  
Шовк сірий

U763 ST9  
Сірий перламутровий

U788 ST9  
Арктика сірий

U732 ST9  
Сірий запорошений

U960 ST9  
Онікс сірий

Стільниця з компакт-плити 
з чорним внутрішнім шаром

Відскануйте код декору за  
допомогою застосунку.
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U108 ST9  
Ванільний жовтий

U107 ST9  
Оксамитовий жовтий

U140 ST9  
Шафрановий жовтий

U131 ST9  
Цитрусовий жовтий

U114 ST9  
Діамантовий жовтий

U163 ST9  
Каррі жовтий

U146 ST9  
Кукурудзяний жовтий

U340 ST9  
Шербет оранж

U332 ST9  
Оранжевий

U232 ST9  
Абрикос нюд

U830 ST9  
Карамель нюд

U350 ST9  
Сієна оранж

U325 ST9  
Рожевий антік

U807 ST9  
Нуга коричнева

U818 ST9  
Темно-коричневий

Од
но

то
нн

і д
ек

ор
и

»
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U313 ST9  
Біла троянда

U363 ST9  
Фламінго рожевий

U390 ST9  
Індійський червоний

U328 ST9  
Помадний червоний

U321 ST9  
Китайський червоний

U323 ST9  
Яскраво-червоний

U337 ST9  
Фуксія рожева

U311 ST9  
Бургундський червоний

U399 ST9  
Червоний гранат

U404 ST9  
Крокус рожевий

U420 ST9  
Ліловий

U330 ST9  
Баклажановий фіолетовий

U400 ST9  
Фіолетовий ніжний

U430 ST9  
Фіолетовий ніжний

U414 ST9  
Фіолетовий темний

Од
но

то
нн

і д
ек

ор
и

»
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U533 ST9  
Полярний блакитний

U522 ST9  
Блакитний горизонт

U500 ST9  
Глетчер блакитний

U540 ST9  
Денім блакитний

U515 ST9  
Французький блакитний

U633 ST9  
Бірюза зелена

U507 ST9  
Димчасто-блакитний

U525 ST9  
Делфт блакитний

U646 ST9  
Ніагара зелений

U504 ST9  
Альпійське озеро

U560 ST9  
Синя глибина

U599 ST9  
Індиго синій

U570 ST9  
Синя ніч

Од
но

то
нн

і д
ек

ор
и

»

Відскануйте код декору за  
допомогою застосунку.
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U608 ST9  
Зелений фісташковий

U617 ST9  
Зелений васабі

U630 ST9  
Зелений лайм

U636 ST9  
Фіорд зелений

U626 ST9  
Зелений ківі

U600 ST9  
Зелений травень

U660 ST9  
Зелені джунглі

U650 ST9  
Папороть зелена

U655 ST9  
Зелений смарагдовий

U606 ST9  
Зелений ліс

Schichtstoffverbundplatten

Kompaktplatten

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

A/9 U705 ST9 Angoragrau l C E F I M G K N O

A/10 U775 ST9 Weissgrau l C E F I M G K N O

B/6 W1300 ST9 Polarweiss l C E F I M G K N O

B/7 W980 ST2 Platinweiss l C E F I M G K N O

B/8 W908 ST2 Basisweiss l C E F I M G K N O

B/9 U702 ST9 Kaschmirgrau l C E F I M G K N O

B/10 U750 ST9 Lichtgrau l C E F I M G K N O

C/6 W1100 ST19 Alpinweiss l C E F I M G K N O

C/7 W980 ST15 Platinweiss l C E F I M G K N O

C/8 W908 SM Basisweiss l C E F I M G K N O

C/9 U156 ST9 Sandbeige l C E F I M G K N O

C/10 U201 ST9 Kieselgrau l C E F I M G K N O

D/6 W1000 ST9 Premiumweiss l C E F I M G K N O

D/7 W980  SM Platinweiss l C E F I M G K N O

D/8 U216 ST9 Camebeige l C E F I M G K N O

D/9 U200 ST9 Beige l C E F I M G K N O

D/10 U201 ST19 Kieselgrau l C E F I M G K N O

E/6 W1000 ST19 Premiumweiss l C E F I M G K N O

E/7 W911 ST2 Cremeweiss l C E F I M G K N O

E/8 U104 ST9 Alabasterweiss l C E F I M G K N O

E/9 U727 ST9 Steingrau l C E F I M G K N O

E/10 U740 ST9 Taupe Dunkel l C E F I M G K N O

F/6 W1000 ST38 Premiumweiss l C E F I M G K N O

F/7 W911 ST15 Cremeweiss l C E F I M G K N O

F/8 U222 ST9 Cremabeige l C E F I M G K N O

F/9 U767 ST9 Cubanitgrau l C E F I M G K N O

F/10 U741 ST9 Lavagrau l C E F I M G K N O

G/6 W1200 ST9 Porzellanweiss l C E F I M G K N O

G/7 W911 SM Cremeweiss l C E F I M G K N O

G/8 U113 ST9 Cottonbeige l C E F I M G K N O

G/9 U748 ST9 Trüffelbraun l C E F I M G K N O

G/10 U899 ST9 Softschwarz l C E F I M G K N O

A/11 U707 ST9 Seidengrau l C E F I M G K N O

A/12 U963 ST9 Diamantgrau l C E F I M G K N O

A/13 U232 ST9 Nude apricot l C E F I M G K N O

A/14 U332 ST9 Orange l C E F I M G K N O

A/15 U108 ST9 Vanillegelb l C E F I M G K N O

B/11 U708 ST9 Hellgrau l C E F I M G K N O

B/12 U961 ST2 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

B/13 U830 ST9 Nude karamell l C E F I M G K N O

B/14 U340 ST9 Sorbetorange l C E F I M G K N O

B/15 U107 ST9 Samtgelb l C E F I M G K N O

C/11 U763 ST9 Perlgrau l C E F I M G K N O

C/12 U961 ST19 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

C/13 U807 ST9 Nougatbraun l C E F I M G K N O

C/14 U350 ST9 Sienaorange l C E F I M G K N O

C/15 U146 ST9 Maisgelb l C E F I M G K N O

D/11 U788 ST9 Arktisgrau l C E F I M G K N O

D/12 U999 ST2 Schwarz l C E F I M G K N O

D/13 U818 ST9 Dunkelbraun l C E F I M G K N O

D/14 U390 ST9 Indianrot l C E F I M G K N O

D/15 U114 ST9 Brillantgelb l C E F I M G K N O

E/11 U732 ST9 Staubgrau l C E F I M G K N O

E/12 U999 ST12 Schwarz l C E F I M G K N O

E/13 U989 ST9 Schwarzbraun l C E F I M G K N O

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

B/2 F812 PT Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

B/3 F120 PT Metal Rock hellgrau l C E F B I M G K N O

B/4 F627 PT Stahl dunkel l C E F B I M G K N O

B/5 F206 PT Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

C/2 W1000 PT Premiumweiss l C E F B I M G K N O

C/3 U702 PT Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

C/4 U727 PT Steingrau l C E F B I M G K N O

C/5 U599 PT Indigoblau l C E F B I M G K N O

D/1 W1100 PT Alpinweiss l C E F B I M G K N O

D/2 U708 PT Hellgrau l C E F B I M G K N O

D/3 U732 PT Staubgrau l C E F B I M G K N O

D/4 U961 PT Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

D/5 U999 PT Schwarz l C E F B I M G K N O

E/4 F812 HG Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

E/5 F206 HG Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

F/2 W1000 HG Premiumweiss l C E F B I M G K N O

F/3 U702 HG Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

F/4 U727 HG Steingrau l C E F B I M G K N O

F/5 U323 HG Signalrot l C E F B I M G K N O

G/1 W1100 HG Alpinweiss l C E F B I M G K N O

G/2 U708 HG Hellgrau l C E F B I M G K N O

G/3 U732 HG Staubgrau l C E F B I M G K N O

G/4 U961 HG Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

G/5 U999 HG Schwarz l C E F B I M G K N O

PerfectSense
Für Ihre Premium-Ideen

Qualitative Produktlösungen
aus einer Hand

PerfectSense Topmatt
Schichtstoff PerfectSense Topmatt (PT) 
eignet sich ideal für horizontale sowie 
stark beanspruchte Flächen. Er findet 
überall dort Verwendung, wo mattes 
Design und hohe Belastbarkeit gekonnt 
kombiniert werden müssen.

Hirnholzkanten
Mit Hirnholzkanten bieten wir ABS-
Sicherheitskanten, die optisch einem quer 
zur Länge durchgeschnittenen Holzstamm 
mit sichtbaren Jahresringen entsprechen. 
So werden Möbelgestaltungen mit 
Holzreproduktionen noch authentischer.

Dekorübersicht (Unifarben & Weißtöne)

Dekorübersicht (Schichtstoff PT und HG)

Die hochwertigen PerfectSense Lackplatten mit matter oder hochglänzender 
Oberfläche überzeugen mit visueller Perfektion sowie hoher Beanspruchbarkeit und 
Widerstandsfähigkeit. Sie eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz im gehobenen 
Möbelsegment und verleihen Inneneinrichtungen einen exklusiven, edlen Charakter.

Die Dekorauswahl für PerfectSense Gloss und Matt wurde erweitert: Zu den bekannten 
Unidekoren reihen sich nun auch Materialreproduktionen, teilweise mit Perlmutt-Effekt. 
Dadurch kommen bestimmte Dekore in Gloss und Matt herausragend gut zur Geltung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen PerfectSense bietet:  
www.egger.com/PerfectSense

Für Ihre Projekte im Möbel- und Innenausbau finden Sie bei uns das passende Produkt 
im aufeinander abgestimmten Dekor- und Materialverbund.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Dekor in  
der EGGER Kollektion Dekorativ App  
und finden Sie die dazu passenden  
NCS-, RAL- und Pantone Farbwerte 
sowie Preisgruppen.

Schichtstoffe

PerfectSense Lackplatten

Feelwood
Feelwood Oberflächen reproduzieren die optischen, haptischen und ästhetischen 
Qualitäten von Holz auf herausragende Weise. Die synchron zum Dekorbild verlaufende 
Struktur gibt Holzdekoren noch mehr Natürlichkeit und Authentizität. Durch die 
beidseitige Verwendung auf den EGGER Trägermaterialien sind die Oberflächen von 
Furnier und Massivholz kaum zu unterscheiden. Eigens entwickelte Hirnholzkanten 
runden die authentische Optik ab.

Sorgen Sie für den sicht- und spürbaren Unterschied: www.egger.com/Feelwood

Bildunterschrift ???

H3403 ST38 mit Kante H8956 ST10

Bildunterschrift ???U961 PT

Eurolight Leichtbauplatten

Eurodekor melaminharz- 
beschichtete Spanplatten

OSB Combiline

Sicherheitskanten

Arbeitsplatten

MDF PlattenEurospan Rohspanplatten
Dekor Struktur Dekorname

H1176 ST37 Halifax Eiche weiss

H1180 ST37 Halifax Eiche natur

H1181 ST37 Halifax Eiche tabak

H1210 ST33 Tossini Ulme greige

H1212 ST33 Tossini Ulme braun

H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage

H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau

H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau

H1400 ST36 Stadlholz

Dekor Struktur Dekorname

H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel

H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn

H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz

H3303 ST10 Hamilton Eiche natur

F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau

F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau

F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit

F206 ST9 Pietra Grigia schwarz

F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit

Akzentkanten

XL Rapport

Mit unseren Akzentkanten entstehen 
optisch ansprechende Kontraste und 
Akzente zwischen Kante und Platte.  
Mit geringem Aufwand schaffen Sie so  
bei ihren Projekten neue Glanzpunkte.

Entdecken Sie, welchen Mehrwert 
Akzentkanten Ihren Designs verleihen: 
www.egger.com/Akzentkanten

Um die Natürlichkeit von Holz- und Materialreproduktionen noch mehr hervorzuheben, 
wurden einige unserer Dekore im XL Rapport ausgearbeitet. Details wiederholen sich 
auf dem Halbformat (2.800 × 2.070 mm) nur zwei Mal. Bei Dekoren mit lebhaften 
Elementen wie Rissen oder großen Ästen sorgt dies für ein noch authentischeres 
Erscheinungsbild.

Dekore mit XL Rapport:

Den Scan Ihres gewünschten Dekors mit XL Rapport finden Sie in der EGGER Kollektion 
Dekorativ App.

PerfectSense Gloss
W1100 PG

PerfectSense Matt
F812 PM

Küchenzeile ohne XL Rapport Küchenzeile mit XL Rapport

NCS

RAL

Pantone

C E

B

K N O

F

GI

Виберіть потрібний декор у 
застосунку EGGER Decorative 
Collection, щоб переглянути 
відповідні значення кольорів 
за системами NCS, RAL і 
Pantone.

Примітка: Наведені рекомендації не 

обов’язково пасуватимуть ідеально.  

Слід порівнювати з реальними зразками.
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»
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H3433 ST22  
Сосна Аланд полярна

H3450 ST22  
Флітвуд білий

H3430 ST22  
Сосна Аланд біла

H1424 ST22  
Файнлайн крем

H1122 ST22  
Деревина біла

H1401 ST22  
Сосна Касцина

H3860 ST9  
Клен цукровий шампань

H1277 ST9  
Акація Лейкленд світла

H1312 ST10  
Дуб Уайт-Рівер пісочно-бежевий

H1710 ST10  
Каштан Кентуккі пісочний

H1250 ST22  
Ясен Наварра

H1145 ST10  
Дуб Бардоліно натуральний

H3451 ST22  
Флітвуд шампань

H1377 ST22  
Дуб Орлеанський пісочний

H1146 ST10  
Дуб Бардоліно сірий
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H1115 ST9  
Баменда сіро-бежевий

H3332 ST10  
Дуб Небраска сірий

H1379 ST22  
Дуб Орлеанський коричневий

H3146 ST22  
Дуб Лоренцо бежево-сірий

H1150 ST10  
Дуб Аризона сірий

H1399 ST10  
Дуб Денвер трюфель коричневий

H3158 ST22  
Дуб Вінченца сірий

H3090 ST22  
Деревина Шорвуд

H1313 ST10  
Дуб Уайт-Рівер сіро-коричневий

H1252 ST22  
Робінія Бренсон сіро-бежева

H1486 ST22  
Сосна Пасадена

H3453 ST22  
Флітвуд сіра лава   

H1331 ST10  
Дуб Санта-Фе сірий

H3058 ST22  
Венге Малі

H1123 ST22  
Деревина графіт



20 Скановані зображення декорів подано в масштабі 1:2

Візуальний і тактильний досвід. Компакт-плити EGGER із синхронізованими 

порами на поверхні. Зображено декор H1180 ST37 Дуб Галіфакс натуральний.

Відскануйте код декору за  
допомогою застосунку.
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H3131 ST9  
Дуб Давос натуральний

H3170 ST9  
Дуб Кендал натуральний

H1180 ST37  
Дуб Галіфакс натуральний

H3349 ST22  
Дуб Кайзерсберг      

H3157 ST9  
Дуб Вінченца

H3331 ST10  
Дуб Небраска натуральний

H3303 ST10  
Дуб Гамільтон натуральний

H3330 ST10  
Дуб Антор натуральний

H1487 ST22  
Ялиця Брамберг

H3171 ST9  
Дуб Кендал масляний

H3700 ST10  
Горіх Пацифік натуральний

H1251 ST22  
Робінія Бренсон натуральна 
коричнева

H1113 ST10  
Дуб Канзас коричневий

H1181 ST37  
Дуб Галіфакс тютюн

H1400 ST22  
Деревина Аттік

Синхронізовані пори на поверхні

Синхронізовані пори на поверхні

Ре
пр

од
ук

ці
ї д

ер
ев

ин
и

»
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H3730 ST10  
Гікорі натуральний

H3012 ST22  
Кокоболо натуральний

H1733 ST9  
Береза Майнау

H3840 ST9  
Клен Мандал натуральний

H1334 ST9  
Дуб Сорано світлий

H3470 ST22  
Ялиця натуральна

H3368 ST9  
Дуб Ланкастер натуральний

H3395 ST9  
Дуб Корбридж натуральний

H1511 ST15  
Бук Баварія

H3398 ST9  
Дуб Кендал коньяк

H1615 ST9  
Вишня Верона

H1636 ST9  
Вишня Локарно

H3734 ST9  
Горіх Діжон натуральний

H1582 ST15  
Бук Ельмау
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Відскануйте код декору за  
допомогою застосунку.
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H3133 ST9  
Дуб Давос трюфель

H3156 ST9  
Дуб Корбридж сірий

H3710 ST9  
Горіх Каріні натуральний

H1714 ST10  
Горіх Лінкольн

H2033 ST10  
Дуб Хантон темний

H1387 ST10  
Дуб Денвер графіт

H1330 ST10  
Дуб Санта-Фе вінтаж

H3192 ST22  
Металік Файнлайн коричневий

H3154 ST22  
Дуб Чарльстон темно-коричневий
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F416 ST10  
Текстиль бежевий

F417 ST10  
Текстиль сірий

F638 ST10  
Хромікс срібло 

F812 ST9  
Мармур Леванто білий

F204 ST9  
Мармур Каррара білий

F637 ST10  
Хромікс білий

F784 ST2  
Мідь матована

F509 ST2  
Алюміній

F424 ST10  
Льон коричневий

F823 ST10  
Бетон Чефалу світлий

F501 ST2  
Алюміній матований

F186 ST9  
Бетон Чикаго світло-сірий

F274 ST9  
Бетон світлий

F433 ST10  
Льон антрацит

F187 ST9  
Бетон Чикаго темно-сірий

Також доступний у вигляді стільниці з 
компакт-плити 
з темно-сірим внутрішнім шаром
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F205 ST9  
Камінь П’єтра Гріджія антрацит

F302 ST87  
Ферро бронза

F642 ST10  
Хромікс бронза

F461 ST10  
Фабрік Метал антрацит

F313 ST10  
Стілкат титан сірий

F121 ST87  
Камінь Метал антрацит 

F463 ST2  
Металік платиновий сірий

F462 ST2  
Металік індиго синій

F242 ST10  
Сланець Юрський антрацит

F628 ST9  
Сланець Метал сріблясто-сірий

F222 ST76  
Кераміка Тессіна терра

Відскануйте код декору за  
допомогою застосунку.

Стільниця з компакт-плити 
з чорним внутрішнім шаром

F206 ST9  
Камінь П’єтра Гріджія чорний

Стільниця з компакт-плити 
з чорним внутрішнім шаром



Текстури

 

Поверхня ідеальна лише завдяки структурі. Можна вибрати 
будь-який варіант — оксамитово-матовий, рустикальний 
або із синхронізованими порами дерева — у компакт-
плитах EGGER текстура й декор ідеально доповнюють один 
одного, створюючи виразний автентичний вигляд і текстуру.

Ознайомтеся з текстурами й поверхнями в 
застосунку 

1.  Запустіть на своєму смартфоні  
застосунок EGGER Decorative Collection.

2.  Відскануйте код будь-якої текстури (наприклад, ST37)  
з цієї колекції.

3.  Отримайте доступ до вибраної текстури й доступних  
декорів — у вигляді цілої плити, а також  
у форматі 3D.

26



ST37  
Філвуд Рифт

Текстура ST37 Філвуд Рифт 
відтворює природний 
вигляд поверхні суцільної 
деревини. Вона узгоджується 
із серією декорів Дуб 
Галіфакс із відчутними на 
дотик тріщинами.

ST87  
Мінерал кераміка

Ця текстура створює виразні матово-
глянцеві ефекти, відтворюючи вигляд  
і відчуття поверхні керамічної плити.

ST2  
М’яка перлина

ST9  
М’який матовий

ST15  
М’який вельвет

Гладенька, пласка й легка в догляді 
поверхня з незначним блиском. Вона 
чудово підкреслює якості білих тонів та 
імітації дерева.

Надає відчуття природності як однотонним 
кольорам, так і декорам з імітацією 
матеріалів та деревини, а також узгоджується 
з тенденцією до матового оздоблення 
поверхні.

Ця перлинна текстура  
використовується для білих 
декорів та імітацій матеріалів,  
а також вражає гарною 
стійкістю до подряпин.

ST10  
Шорсткуваті глибокі пори

ST22  
Лінійні глибокі пори

Автентична текстура для приголомшливих природних 
рустикальних декорів, яка чудово пасує до імітацій 
деревини.

Ця текстура підкреслює лінійні декори, які відтворюють виразну 
деревину, додаючи природності та гри світла завдяки рельєфу й 
поєднанню матових і глянцевих ділянок поверхні. 

ST76  
Мінерал шорсткуватий матовий

Ця текстура відтворює плямистий і дещо 
шорсткуватий вигляд поверхні природного 
каменю. Вона якнайкраще підкреслює 
декори стільниць із компакт-плити.

Усі показані та згадані нами декори — репродукції. 27



Ванна
У вологих умовах, зокрема у ванних кімнатах, компакт-
плити EGGER відзначаються естетичними й технічними 
перевагами. Завдяки монолітності, що створюється 
за допомогою однотонного внутрішнього шару, і 
вологостійкості компакт-плити можна використовувати 
для реалізації різноманітних ідей із погляду дизайну й 
будівництва.

Приклади застосування

© andreaswimmer.com
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Виготовлення кабін, 
шафок і роздягалень
Гігієна відіграє важливу роль у громадських 
убиральнях. Водостійкі компакт-плити EGGER легкі в 
догляді, а також мають антибактеріальне покриття.

Усі показані та згадані нами декори — репродукції. 29



Чисті приміщення та лабораторії
Компакт-плити EGGER також підходять для облаштування різних лабораторій і 
чистих приміщень. Вони гігієнічні, стійкі до багатьох хімічних речовин і мають 
антибактеріальну поверхню. Їхній опір до вологи, стирання, ударів і подряпин 
також високо цінується в цих галузях. 

30 Усі показані та згадані нами декори — репродукції.



Охорона здоров’я  
Чистота та гігієна вкрай важливі для лікарень, кабінетів лікарів та інших 
медзакладів. Компакт-плити EGGER із закритими поверхнями та крайками мають 
власні переваги як матеріали для облицювання стін і конструювання меблів. 

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Інформацію про перевірені нами дезінфікувальні засоби наведено в технічному 
паспорті «Стійкість поверхонь EGGER до дезінфікувальних засобів» у розділі з 
матеріалами для завантаження на сторінці www.egger.com/compactlaminate

http://www.egger.com/compactlaminate


Облицювання стін
Облицювання стін має бути безпечним і 
міцним, особливо в громадських місцях. 
Компакт-плити EGGER відзначаються 
стабільністю, простим дизайном і стійкістю 
до стирання, ударів та подряпин.

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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Фотографії: © Finger Treppen

Сходи
Вишуканість і висока функціональність. 
Зовнішній вигляд нагадує сталеві сходи 
з поздовжніх балок, які в поєднанні з 
теплими деревними відтінками сходинок 
справляють неймовірне загальне 
враження. Поздовжні балки з компакт-плит 
EGGER мають світлостійку поверхню.  
Матеріал також стійкий до ударів і має 
високу міцність на розрив і вигин.
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Виробництво меблів
Компакт-плити EGGER вражають не тільки своїм 
привабливим дизайном. Завдяки стійкості 
до стирання, ударів і подряпин їх можна 
використовувати в різний спосіб для виготовлення 
меблів і внутрішнього оздоблення. Фрезерувати 
плити й просвердлювати отвори можна в будь-якому 
місці. 

© Fotografische Werkstatt  
     Katharina Jaeger

© andreaswimmer.com

© andreaswimmer.com
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Літні кухні
Люди дедалі більше часу проводять у саду й на 
терасі. І літня кухня — улюблене місце на свіжому 
повітрі. Міцність компакт-плит відіграє важливу 
роль із погляду терміну служби кухні.

Кухонні меблі: © Майкл Древес (Michael Drewes), Firma ProDynamic

© www.wesco-outdoorkuechen.de
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Кухня
Сучасні тенденції щодо кухонь часто відзначаються 
витонченими вузькими лініями. Для цього також дедалі 
частіше використовуються компакт-плити з усіма їх 
перевагами.
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Дивіться  тут наше відео з 
інструкціями «Обробка та монтаж 
стільниць із компакт-плити EGGER».

Стільниця з компакт-плити завтовшки всього 12 мм має фаски 
з обох поздовжніх боків. Разом із чорним, білим, світло-сірим 
і темно-сірим кольорами внутрішнього шару це підкреслює 
сучасний вигляд виробу. 

Стільниця з компакт-плити

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВАС

 � Водостійкість
 � Сучасний вигляд завдяки тонкому дизайну
 � Фаски з обох поздовжніх боків 

Білий внутрішній шар

Світло-сірий 
внутрішній шар

Темно-сірий 
внутрішній шар

Чорний внутрішній шар
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Розмаїття можливостей  
на будь-який смак
Компакт-плити EGGER мають привабливий дизайн і чудові 
характеристики. У поєднанні із широким асортиментом декорів 
це ідеальний матеріал для використання всередині приміщень,  
а також застосування за спеціальних умов, де потрібні підвищена 
ударостійкість і висуваються високі вимоги до гігієни й чистоти.

Основні варіанти застосування:
 � Виготовлення кабін
 � Приміщення з високим  

рівнем вологості
 � Приміщення з підтримкою  

високого рівня чистоти
 � Лабораторія
 � Облицювання стін
 � Захист стін від ударів
 � Виробництво меблів

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

 � Кухонні стільниці
 � Сходи
 � Виробництво 

транспортних засобів
 � Cуднобудування
 � Фургони з їжею 
 � Пересувні магазини
 � Медзаклади
 � Лікарні

© Маркус Міттерер (Markus Mitterer)
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Оверлей (для репродукцій 
деревини та матеріалів)

Просочений смолою 
декоративний папір

Просочені смолою  
внутрішні шари

Просочений смолою 
декоративний папір

Оверлей (для репродукцій 
деревини та матеріалів)

Структура продукту

Компакт-плити виготовляються згідно з EN 438-4, EN 438-8 
і EN 438-9. Папір, що використовується для виготовлення 
продуктів, спершу просочують смолою, а потім спресовують 
разом, піддаючи дії високої температури та тиску. 
Друковані декори (імітації деревини або матеріалів) можуть 
додатково використовуватися як верхній шар.

Асортимент компакт-плит
На додаток до різноманітних декорів 
і текстур, асортимент компакт-плит 
EGGER також охоплює різноманітну 
продукцію.

Варіанти продуктів

Тип Товщина (мм) Розміри (мм) Інформація

Компакт-плити з чорним внутрішнім шаром CE
3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2 790 × 2 060
5 600 × 2 060

Клас пожежної безпеки D-s2, d0
Тип CGS

Компакт-плити з чорним внутрішнім шаром CE 
і текстурою із синхронізованими порами

8/13 2 790 × 2 060
Клас пожежної безпеки D-s2, d0
Тип CGS

Компакт-плита з чорним внутрішнім шаром CE  
і перламутровим декором

3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2 790 × 2 060
5 600 × 2 060

Клас пожежної безпеки D-s2, d0
Тип ACS, декоративна лише з одного боку

Компакт-плити Flammex CE з чорним 
внутрішнім шаром

6/8/10
2 790 × 2 060
5 600 × 2 060

Клас пожежної безпеки B-s2, d0/B-s1, d0
Тип CGF

Компакт-плити Flammex CE з чорним 
внутрішнім шаром і перламутровим декором

6/8/10
2 790 × 2 060
5 600 × 2 060

Клас пожежної безпеки B-s2, d0/B-s1, d0
Тип ACF, декоративна лише з одного боку

Компакт-плити з кольоровим внутрішнім 
шаром CE

6/8/10/13 2 790 × 2 060 - 

Компакт-плити зі шліфованою поверхнею  
з одного боку

2/3/4
2 790 × 2 060
5 600 × 2 060

Клас пожежної безпеки D-s2, d0
Тип CGS

Стільниці з компакт-плити 12
4 100 × 650 
4 100 × 920

Клас пожежної безпеки D-s2, d0 
Типи CGS/BCS

www.egger.com/ecofacts

Більше прозорості:

100 % нової сировини

60 % матеріалів із відновлюваних джерел 
40 % матеріалів із викопних джерел
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Компакт-плити з чорним внутрішнім 
шаром CE 
 
Завдяки високоякісній конструкції компакт-плити з чорним 
внутрішнім шаром відмінно підходять для застосування 
за інтенсивного навантаження. У стандартах вони 
позначаються як тип CGS або ACS (перламутрова версія).

Сфери застосування: Облицювання стін, кабіни, 
роздільники, стільниці в офісах і на кухнях, лікарняні меблі 
тощо.

Компакт-плити Flammex CE 
 
За виглядом та функціями компакт-плита Flammex схожа 
на компакт-плиту з чорним внутрішнім шаром. Однак 
вона характеризується більшою вогнетривкістю. Згідно 
з EN 13501-1, вона класифікується як B-s2, d0. Компакт-
плити Flammex уповільнюють горіння, помірно тліють і не 
утворюють крапель. Завдяки зменшеному пропусканню 
повітря та внутрішнім шарам, що мають низьку займистість 
або не горять, компакт-плити Flammex CE можна навіть 
класифікувати й використовувати як матеріали класу B-s1, 
d0. У стандартах вони позначаються як тип CGF або ACF 
(перламутрова версія).

Сфери застосування: Захист стін і облицювання стель у 
будівлях або місцях із високими вимогами щодо захисту від 
вогню.

Компакт-плити з кольоровим 
внутрішнім шаром CE 
 
Компакт-плити з кольоровим внутрішнім шаром 
виготовляються з багатошарового паперу внутрішнього 
шару, просоченого смолою, і за своїм призначенням 
ідентичні компакт-плитам із чорним внутрішнім шаром. 
Крім цього, кольоровий внутрішній шар підкреслює дизайн 
меблів із країв. У стандартах вони позначаються як тип BCS.

Сфери застосування: Стільниці, офісні столи, меблі для 
ванни, дизайн магазинів
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Компакт-плити зі шліфованою 
поверхнею з одного боку 
 
Нижній бік цих компакт-плит шліфується, щоб забезпечити 
якнайкраще зчеплення. Залежно від якості зрізу або 
фрезерування колір внутрішнього шару варіюється від 
сіруватого до буруватого. Відповідно, компакт-плити зі 
шліфованою поверхнею з одного боку не деформуються.  
Вони доступні з продуктами, які виготовляються на замовлення, 
а також доступні в промислових обсягах закупівель.

Сфери застосування: Для плоского склеювання, наприклад 
як дверні накладки

Конектори для 12-міліметрових 
стільниць

Набір для кріплення мийок Металеві поперечки для підлогових 
шаф

 Додаткову інформацію про стільниці з компакт-плити й аксесуари можна знайти в каталозі  
   «Стільниці EGGER на кожен випадок життя» на сторінці www.egger.com/worktops

Ізоляція для кутових з’єднань

Деталі для монтажу стільниць із компакт-плити

Компакт-плити із синхронізованими 
порами 
 
Текстура із синхронізованими порами Feelwood підкреслює 
напрямок зернистості в декорі. Завдяки цьому зовнішній 
вигляд і відчуття натурального дерева відтворюються дуже 
природно.

Сфери застосування: Облицювання стін, кабіни, 
роздільники, столи та робочі поверхні

Стільниці з компакт-плити 
 
Стільниця з компакт-плити завтовшки всього 12 мм має 
фаски з обох поздовжніх боків. Разом із чорним, білим, 
світло-сірим і темно-сірим кольорами основного шару це 
підкреслює сучасний вигляд виробу. 

Сфери застосування: Стільниці, офісні столи, раковини 
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1.1 Обробка 
 
Після розпакування та перед обробкою компакт-плити 
слід оглянути щодо видимих пошкоджень. Зважаючи на 
відносно велику вагу, компакт-плити слід транспортувати й 
обробляти дуже обережно. Як правило, усі особи, залучені 
до транспортування та/або обробки компакт-плит, повинні 
користуватися засобами індивідуального захисту, як-от 
рукавичками, захисним взуттям і відповідним робочим 
одягом. Плити потрібно підняти. Їх не можна класти 
декоративними боками одна на одну чи перетягувати  
(див. рис.  4 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Кондиціонування 
 
У разі зміни умов навколишнього середовища може 
виникнути деформація компакт-плит. З цієї причини 
умови зберігання й обробки елементів мають якомога 
точніше відповідати умовам приміщення, де вони 
використовуватимуться. Перед установленням компакт-
плити слід витримувати протягом відповідного періоду в 
приміщенні монтажу за умов подальшої експлуатації. Умов 
зберігання слід також дотримуватися на місці будівництва.

Технологічні інструкції

НеправильноПравильно

×

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 розпакування компакт-
плити слід зберігати на горизонтальних, прямих, стійких 
захисних дошках, що повністю охоплюватимуть площу 
поверхні компакт-плит. У жодному разі не можна 
допускати прямого торкання до підлоги та/або впливу 
прямого сонячного світла. Верхню та нижню плити слід 
накрити ламінованою захисною плитою (неоздоблену 
ДСП використовувати не можна) принаймні такого самого 
розміру.  
 
Якщо зберігання в горизонтальному положенні 
неможливе, компакт-плити слід зберігати під кутом 
приблизно 80 °, використовуючи пласкі опорні конструкції 
з підпорами. У разі зберігання у вертикальному положенні 
також потрібно використовувати ламіновану захисну плиту 
принаймні такого самого розміру.

1

2 3

4
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2. Механічна обробка 
 
Через високу щільність та зусилля, яких слід докласти 
для розпилювання, обробка компакт-плит призводить 
до швидшого зношування інструментів порівняно 
з іншими матеріалами на основі деревини. Для 
забезпечення оптимального розпилювання й уникнення 
неприємного запаху слід використовувати гострі леза. 
Головним чином використовуються твердосплавні 
інструменти. Для обробки великої кількості плит і 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. 
Щоб забезпечити економічне виготовлення, особливо 
перед обробкою великої партії продукції або реалізації 
складних проєктів, доцільно узгодити з виробниками 
вибір оптимальних інструментів.  
 
 
2.1 Заготівля 
 
Ризик для здоров’я через утворення пилу
Під час обробки може утворюватися пил. Виникає ризик 
сенсибілізації шкіри й дихальних шляхів. Можуть з’явитися 
й інші ризики для здоров’я залежно від виду обробки й 
розміру часток — це зокрема стосується вдихання пилу. 

Утворення пилу слід обов’язково брати до уваги 
під час оцінки ризиків на робочому місці. Потрібно 
використовувати систему витяжки відповідно до 
застосовних санітарно-гігієнічних норм, особливо під 
час механічної обробки (наприклад, пиляння, стругання, 
фрезерування). Якщо немає належної системи витяжки, 
слід використовувати відповідні засоби захисту органів 
дихання. 

Небезпека вибухів і виникнення пожежі
Накопичення пилу під час обробки матеріалів може 
призвести до небезпеки вибуху й виникнення пожежі. 
Слід дотримуватися правил щодо охорони праці й 
протипожежної безпеки.
 
 

2.2 Форматування та свердління 
 
Для різання компакт-плит за розміром рекомендується 
використовувати поздовжні пилки або форматно-
розкрійні станки. Для отримання оптимальних результатів 
розкрою слід взяти до уваги співвідношення кількості 
зубців (Z), швидкості різання (vc) та швидкості подавання 
(vf). Для обробки на місці можна використовувати занурні 
пилки та відповідну напрямну. 

 �  Плита має розміщуватися зовнішнім боком  
(з декором) нагору

 � Дотримуйтеся правильного виступу пиляльного 
диска

 � Частота обертання та число зубів повинні 
відповідати швидкості подавання

 � Рекомендується використовувати підрізну пилку 
для акуратного пропилювання нижньої частини 
пилки

УВАГА!

Залежно від виступу пиляльного диска змінюються кути 
врізання та виходи пилки — отже, і якість пропилу. Якщо 
пропил на верхньому боці плити нерівний, диск пилки 
слід виставити вище. Якщо пропил на нижньому боці 
плити нерівний, диск пилки слід виставити нижче. Слід 
визначити найоптимальніше налаштування висоти.

Для обробки компакт-плит рекомендується 
використовувати алмазні інструменти. З деякими 
обмеженнями підходять і твердосплавні інструменти. 
За можливості не слід використовувати інструменти 
із сегментованими різаками, оскільки переріз у зоні 
перекриття зазвичай помітний. Через високий тиск під 
час розпилювання дуже важливо міцно зафіксувати 
виріб і 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 слід закруглити, щоб 
уникнути ризику отримання травм. Для обробки компакт-
плит EGGER олією без силікону підходять, наприклад: 
Innoplast Protector від Innotec, а також наявні в продажу 
лляні олії.
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Для свердління компакт-плит найкраще підходять свердла 
для пластику. Дотримуйтесь специфікацій виробника 
інструментів. Можна використовувати також спіральні 
свердла для металу або дерева, однак у такому разі 
швидкість обертання та швидкість подавання потрібно 
зменшити.   

Для свердління наскрізних отворів компакт-плиту 
потрібно покласти на тверду основу, яку можна зачепити 
свердлом. Під час свердління слід забезпечити належне 
видалення стружки. Перш ніж свердло вийде з отвору, 
потрібно зменшити швидкість подавання, щоб уникнути 
відколювання з боку виходу свердла. Для виконання 
ненаскрізних отворів плита має бути щонайменше 
1,5 мм завтовшки. Якщо потрібно просвердлити 
отвори паралельно до поверхні плити, плита має бути 
щонайменше 3 мм завтовшки з обох боків отвору (див. 
рис.  5 ). Інструменти для розкрою, фрезерування та 
свердління завжди слід підбирати відповідно до вказівок 
виробника інструментів. 
 

 Додаткову інформацію наведено в рекомендаціях  
 щодо обробки та вибору інструментів для компакт-плит  
 EGGER на сторінці www.egger.com/compactlaminate

3. Обробка 
 
Попри гарну стійкість компакт-плит до деформації, зміна 
умов навколишнього середовища може спричинити 
незначну зміну їхніх розмірів. Напрямок волокон внутрішніх 
шарів задає напрямок руху компакт-плити під час 
виробництва або обробки (див. рис.  6 ).  
 

 
Зміна розміру плити в поздовжньому напрямку удвічі 
менша, ніж у поперечному. Зміни розміру слід враховувати 
від самого початку розробки й обробки. Як правило, слід 
передбачити розширення на 2,0 мм/м. Якщо кліматичні 
умови перед елементами компакт-плит і за ними 
відрізняються, це може призвести до перекошування. 
Тому під час обшивання стін компакт-плитами завжди слід 
залишати достатній повітряний просвіт ззаду панелей, який 
дає змогу вирівняти температуру та вологість, а також 
забезпечити акліматизацію. 

Напрямок виробництва двосторонніх декоративних  
компакт-плит часто визначається лише за виробничими 
розмірами. Виняток становлять плити з дерев’яним 
декором і декором із заданим напрямком рисунку декору. 
Працюючи з розкроєними панелями, важливо слідкувати 
за тим, щоб деталі завжди з’єднувались відповідно до 
напрямку виробництва. Зважаючи на ризик переплутати 
напрямок на розкроєних плитах, на залишках плити слід 
позначати напрямок обробки.

5 6

 � Слід залишити просвіт для розширення 2,0 мм/м.  
Компакт-плита має встановлюватися без 
обмежень.

 � Забезпечте достатню вентиляцію ззаду. Украй 
важливо, щоб компакт-плити створювали баланс 
вологи на передній і задній поверхнях.

 � Установлюючи розкроєні деталі, слід стежити за 
напрямком виробництва.

УВАГА!
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3.1 Вирізи 
 
Вирізи та заглиблення, наприклад для вимикачів, решіток 
вентилятора або доступів, мають бути заокруглені, 
оскільки гострі кути можуть призвести до появи тріщин 
(див. рис.  7  і 8 )  
 
нижче. Внутрішні кути слід виконувати із внутрішнім 
радіусом не менше ніж 5 мм. Усі крайки повинні бути 
гладенькими, без відколів і зазублин. Пази та фальці також 
слід заокруглювати, щоб уникнути появи зазублин. Вирізи 
можна виконувати відразу за допомогою верхньої фрези 
або попередньо просвердлити отвори з відповідним 
радіусом, а потім зробити пропили від одного отвору до 
іншого. Під час встановлення вбудованих елементів слід 
залишити достатньо місця для їхнього розширення.

Правильно

×Неправильно

3.2 Кутові з’єднання 
 
З’єднання компакт-плит, які здатні витримати велике 
навантаження, можна отримати за рахунок поєднання 
склеювання та кріпильних елементів, шліцьових з’єднань, 
пружинних напрямних (наприклад, з компакт-плити) 
або шпунтів. Зауважте, що елементи компакт-плит 
можна поєднувати лише таким чином, щоб напрямок 
виробництва всіх плит збігався. На рис.  9  – 14  показані 
варіанти виконання міцних з’єднань компакт-плит.

Зі шпунтами

Кутове шпонкове з’єднання

Зі шпунтами/виступами

Металева пластина на шурупах

Шпунт і гребінь

Профільоване з’єднання

7

8

9 10

11 12

13 14
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3.3 Склеювання 
 
Склеюючи дві компакт-плити, важливо враховувати 
можливість зміни розмірів. Щоб уникнути напруги, 
склеювати можна лише плити, які пройшли належне 
кондиціонування та мають однаковий напрямок 
виробництва. Перед склеюванням плити очищують 
від пилу, жиру та бруду, а також за потреби проводять 
попередню обробку. Рекомендується проводити власні 
перевірки та дотримуватися вказівок виробників клею 
щодо обробки. 
 
Залежно від типу використання слід дотримуватися 
інструкцій зі склеювання, наведених нижче.  
 
 
3.3.1 Склеювання у виробництві 
меблів 

Збільшення товщини та стикове з’єднання
Щоб досягти ефекту збільшення товщини плит, можна 
додати другий шар або виконати бортик. У разі збільшення 
товщини за допомогою другого шару по краю наклеюються 
відповідні стрічки компакт-плит.  
 
Склеювання стикових з’єднань, наприклад у разі з’єднання 
двох стільниць із компакт-плит, використовується як 
додаткова опора для пружинних напрямних/ламелей. 
Докладніше — у п. 4.2 З’єднання для стільниць і кутові 
з’єднання Слід простежити, щоб напрямок обробки деталей 
компакт-плит був однаковим. Для склеювання підходить, 
наприклад, однокомпонентний клей 1K Ottocoll M500 
компанії Otto Chemie, який вирівнює напругу в плитах.
 
Рекомендовані марки клею
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

15

Бортик/з’єднання зі скосами 
Щоб збільшити товщину до 100 мм або зробити декор 
помітним на торці плити з естетичних міркувань, можна 
виконати бортики (рис.  16 ). Спочатку дві частини, які 
з’єднуються, зрізують під кутом 45 °. Потім деталь кладуть 
на рівну поверхню внутрішнім боком униз так, щоб гострі 
кути скосу дотикалися. На місце стику кутів накладають 
скотч.  
 
Слід залишити достатньо місця для розширення елементів. 
Потім обидві деталі обережно повертають внутрішнім 
боком угору. Після цього слід нанести клей (рис.  17 ), а 
потім коротку деталь чи бортик підняти вгору (рис.  18 ).  
До застигання клею бортик повинен фіксуватися скотчем 
у правильному положенні. Для цього підійде, наприклад, 
клей Ottocoll P 85. 
 
Рекомендовані марки клею
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll P85
 Ottocoll P86

16

17

18

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 Панель SikaTack* 

→ INNOTEC 
 Repaplast Repair 
 Timber Fix 30

→ WÜRTH 
 PUR Rapid
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3.3.2 Склеювання матеріалів для 
внутрішнього оздоблення 
Склеювання компакт-плит у місці облицювання стін 
слід виконувати за допомогою спеціальних клейових 
систем, які зберігають еластичність. Компакт-плиту 
можна приклеїти для облицювання стін до масиву дерева, 
мультиплексних або металевих матеріалів основи. 
Товщина клею має відповідати вимогам, щоб будь-які 
рухи плити пружно поглинались. Щоб клейове з’єднання 
компакт-плит було непомітним на основі, рекомендуємо 
використовувати, наприклад, панелі із замковим 
з’єднанням від MBE.

Рекомендовані марки клею
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

→ MBE 
 MBE Panel Loc

→ DKS TECHNIK 

3.3.3 З’єднання поверхні 
 
З’єднання поверхні великого формату можливе лише у 
виключних випадках. З’єднання, що зазнають великого 
навантаження, наприклад через вібрацію, удари тощо, 
слід зміцнювати механічними стяжками. 
 
Оскільки матеріал не може поглинати вологу або гази, 
склеювання компакт-плит EGGER із паперово-шаруватим 
пластиком по всій поверхні не рекомендується.

3.4 Пригвинчування 

У компакт-плитах нескладно нарізати різьбу. 
Можна використовувати саморізи. Рекомендується 
використовувати шурупи з малим кроком різьби, оскільки 
вони мають більший опір до висмикування. У будь-якому 
разі слід попередньо просвердлити отвори. За високих 
додаткових навантажень рекомендується використовувати 
гвинтове гніздо, наприклад RAMPA типу ES або RAMPA типу 
E для тонких компакт-плит від 6 мм. Це також забезпечує 
вищий ступінь попереднього виготовлення та легше 
розбирання. Для гвинтових з’єднань паралельно рівню 
плити потрібно дотримуватися щонайменше 25 мм, а 
діаметр отвору слід вибирати так, щоб плита не тріснула.  
 
Гвинтові з’єднання поверхонь із наскрізними отворами 
повинні мати достатній просвіт для компенсування 
просторового руху, спричиненого коливаннями 
температури й вологості. Діаметр просвердленого отвору 
повинен бути на 2 – 3 мм більшим, ніж діаметр кріплень. 
Таким чином можна уникнути тиску через розширення та 
стискання під час погодних змін. Використання шурупів 
із потайною головкою (див. рис.  19 ) не рекомендується, 
оскільки вони перешкоджають розширенню плити. 
Натомість використовуйте шурупи з потайною головкою 
(див. рис.  20 ). Їх можна придбати в різних виробників 
(наприклад, MBE), зокрема з лаком для головки.

 � Діаметр просвердленого отвору має на 2 – 3 мм 
перевищувати діаметр хвостовика шурупа

 � Не рекомендується використовувати шурупи з 
потаємною головкою

 � Утворення фіксованих і плаваючих точок

УВАГА!

Неправильно Правильно

×

19 20

Фіксовані та плаваючі точки підходять і для вертикальних, 
і для горизонтальних конструкцій, незалежно від 
використання (див. наступну сторінку).

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 Панель SikaTack* 

→ PRO PART
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3.4.1 Фіксовані точки 
 
Фіксована точка слугує для рівномірного розподілу руху 
розширення, і її слід розташувати якомога центральніше. 
Діаметр просвердленого отвору дорівнює діаметру 
кріпильного елемента.  
 

 
3.4.2 Плаваючі точки 

Діаметр просвердленого отвору плаваючих точок має 
бути на 2 – 3 мм більшим, ніж діаметр кріпильного 
елемента (див. рис.  22 ). Головка гвинта має закривати 
просвердлений отвір. За можливості слід використовувати 
шайби. На рисунках видно, що для захисту від вологи 
на дерев’яний шар накладено ущільнювальну стрічку з 
етиленпропіленового каучуку. 
 
Просвіт для розширення визначається на основі 
найбільшої відстані від фіксованої точки до краю плити. 
Діаметр отвору для плаваючих точок кріплення слід 
збільшити на 2 мм на кожний метр довжини. У будь-якому 
разі шуруп має розташовуватися точно в центрі отвору.  
За потреби це можна забезпечити за допомогою 
відповідних свердлильних кондукторів. Для застосування 
всередині приміщень можна використовувати відстані, 
наведені в таблиці. 

Товщина плити Максимальна відстань між кріпленнями
[мм] a [мм] b [мм]

8 790 500

10 920 670

12 960 900

13 970 920
21

22

 = фіксована точка, × = плаваюча точка

23

* ЕПДМ означає етиленпропілендієновий мономер. Це синтетичний 

каучук. ЕПДМ дуже стійкий до ультрафіолету, озону та інших 

атмосферних впливів.
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4. Застосування 
 
 
4.1 Облицювання стін 
 
Завдяки своїй жорсткості та зносостійкості компакт-
плити EGGER ідеально підходять для облицювання стін 
всередині приміщень. Для такого застосування радимо 
використовувати плити з мінімальною товщиною 8 мм. 
Стіни та каркас мають повністю висохнути до початку 
монтажу панелей. Слід обов’язково забезпечити достатню 
вентиляцію на задній поверхні або акліматизацію 
дощок. Матеріал не повинен піддаватися впливу вологи. 
Усі панелі, що з’єднуються між собою, повинні мати 
однаковий напрямок виробництва. 
 

4.1.1 Основа та вентиляція 
 
Компакт-плити кріплять на міцну та стійку до корозії 
основу із взаємним зчепленням, яка точно витримає вагу 
облицювання стін і забезпечить вентиляцію між плитами та 
стіною. Якщо будівництво ведеться в сухий спосіб, основа 
й компакт-плита повинні фіксуватися на металевому 
каркасі зі стійками. 
 
Вибір засобів кріплення залежить від конструкції та 
ваги облицювання. Різні умови температури й вологості 
із зовнішнього та внутрішнього боків елементів можуть 
призвести до їх деформації. Тому в разі обшивання 
стін компакт-плитами завжди слід залишати належний 
повітряний просвіт ззаду панелей, який дає змогу 
вирівняти температуру та вологість. Вентиляція має 
виходити в приміщення.  
 
Якщо немає вентиляції на задній поверхні або 
вентиляційний просвіт ззаду менший ніж 2 см, поглинальні 
мінеральні основи, як-от стіни або штукатурка, слід 
попередньо обробити водонепроникними еластичними 
бар’єрами. Придатні для цього системи можна знайти в 
розділі «Безпосередній монтаж» на стор. 53

Ці бар’єри, як правило, наносяться й запобігають 
проникненню води в кладку, що важливо для застосування 
у вологому приміщенні. Додаткову інформацію щодо 
використання компакт-плит у вологих умовах див. на с. 53 
у розділі «Сантехніка та душові кабіни».

Вертикальні стійки, як правило, забезпечують рух повітря. 
Якщо каркаси розташовано горизонтально, відповідна 
конструкція повинна забезпечувати належну вентиляцію. 
Основу слід установити вертикально, щоб забезпечити 
зручний монтаж усієї поверхні плит. Як основи можна 
використовувати вертикальні смужки з деревини, 
алюмінію чи компакт-плити. 
 
Максимальна відстань між елементами обрешітки та/
або основою залежить від товщини вибраної компакт-
плити. Простежте, щоб ділянки входу й виходу повітря 
залишалися відкритими для вільної циркуляції повітря. 
Також простежте, щоб вологість оброблюваної поверхні 
суттєво не відрізнялася від вологості готової стінової 
панелі. 
 
Розрізняють такі типи:
→ видиме механічне кріплення;
→ невидиме механічне кріплення;
→ невидиме клейове кріплення.

 � Компакт-плита має встановлюватися без 
обмежень. 

 � Украй важливо, щоб компакт-плити 
створювали баланс вологи на передній і задній 
поверхнях.

УВАГА!
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Для всіх способів кріплення, які передбачають 
підвішування, потрібно достатньо місця, щоб елементи 
можна було піднімати й опускати. Цей повітряний просвіт 
або «простір підвішування» залишається видимим. 
 
Підвішування за допомогою секційних смужок 
Для цього способу монтажу в горизонтальному каркасі 
прорізують паз, щоб утримувати рейку з виступом, 
прикріплену до стінового елемента. Для зручності 
припасування виступ рейки повинен бути тоншим, ніж 
паз. Рейки з виступами на елементах компакт-плити не 
повинні виходити за їхню ширину. Їх слід класти через 
одну, щоб забезпечити вертикальну циркуляцію повітря. 
Можна використовувати рейки з виступами з фанери або 
металевого Z-подібного профілю. Якщо за використання 
тонких компакт-плит неможливо виконати міцне гвинтове 
з’єднання, можна здійснити додаткове проклеювання.
 
Підвішування за допомогою металевих кріплень 
Для кріплення стінних елементів пропонуються також 
системи металевого кріплення (див. рис.  25 ). Вибрану 
систему слід використовувати відповідно до рекомендацій 
виробника, щоб забезпечити надійне встановлення.

4.1.2 Видиме механічне кріплення
Кріплення виконують за допомогою гвинтів або заклепок 
на каркасі. Потрібно враховувати достатній просвіт для 
розширення та правильне розташування плаваючих і 
нерухомих точок. Якщо для основи використовується 
деревина, для роз’єднання слід узяти стрічку з ЕПДМ*. 
Доступні засоби кріплення з лаком для головки, щоб 
поєднуватися з декорами. Заклепки повинні бути 
оснащені насадкою, яка створює прибл. 0,2 мм просвіт у 
заклепках у місцях ковзання. 

1 Повітряний просвіт

2 Стрічка з ЕПДМ*

1

2

24

4.1.3 Невидиме механічне кріплення
 
Невидиме кріплення компакт-плит здійснюється шляхом 
їх навішування, що дає змогу легко демонтувати їх і 
робить конструкцію більш привабливою на вигляд у 
порівнянні з видимим кріпленням. Плити можна просто 
та швидко вийняти. Також можна легко дістати до 
кабелів і труб, установлених за елементами. Залежно від 
вибраної системи кріплення ще однією перевагою є те, що 
елементи можна відкоригувати пізніше. Можливий також 
стабілізований монтаж елементів.  
 

25

* ЕПДМ означає етиленпропілендієновий мономер. Це синтетичний 

каучук. ЕПДМ дуже стійкий до ультрафіолету, озону та інших 

атмосферних впливів.
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4.1.4 Невидиме клейове кріплення 
 
Кріплення компакт-плит можна також здійснювати шляхом 
їх приклеювання до основи за допомогою спеціальних 
клейових систем, які зберігають свою еластичність. 
Використовуючи як каркас деревину, спочатку потрібно 
нанести ґрунтовку – це забезпечить надійне склеювання 
та видалення вологи.  

Система складається з клею, монтажної стрічки й 
відповідних матеріалів для попередньої підготовки 
поверхонь перед склеюванням. 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 потрібної товщини клею для 
того, щоб будь-які рухи плити пружно поглинались. 
Дотримуйтеся вказівок виробників клею щодо обробки.  
 
Постачальників відповідних типів клею можна знайти на 
стор. 46. 
 
 
4.1.5 Детальні схеми 
 
Незалежно від вибраної основи та системи кріплення, 
наведені нижче детальні схеми є загальними практичними 
схемами, які забезпечують тривале та безпроблемне 
кріплення облицювання стін.  
 
Виконання з’єднань і швів
Є багато можливостей для виконання з’єднань і стикових 
з’єднань (див. рис.  26 –28). Проте важливо забезпечувати 
достатньо місця для розширення елементів.

26

28

Верхнє замикання
Верхнє замикання облицювання стіни має перебувати на 
такій відстані від стелі, щоб забезпечити функціональну 
вентиляцію, і використовується для внутрішньої 
вентиляції. Відстань між стелею та компакт-плитами 
також забезпечує потрібний просвіт на розширення. Щоб 
забезпечити повну функціональність вентиляції, відстань 
до стелі повинна відповідати щонайменше розміру 
вентиляційного просвіту. 

1 Повітряний просвіт

2 Монтажна стрічка

3 Клей

Нижнє замикання
Нижнє замикання облицювання стін компакт-плитами 
можна забезпечити двома способами.  

Замикання на відстані від підлоги зазвичай працює так 
само, як і замикання компакт-плит. Відстань між компакт-
плитою й підлогою забезпечує достатню циркуляцію 
повітря між компакт-плитою та стіною, а також запобігає 
потраплянню вологи за облицювання стіни. Але слід 
дотримуватися мінімальної відстані до підлоги – 50 мм. 
Установлені основи для плит повинні бути максимально 
тонкими, щоб залишався достатньо великий поперечний 
переріз для вентиляції. 

1 Повітряний  

 просвіт

2 Плінтус для  

 плитки

3 Силіконовий  

 герметик

4 Мінімальна  

 відстань до  

 підлоги – 50 мм

1

2
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30

3

1

2
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Монтаж на рівні підлоги, що використовується переважно 
для встановлення компакт-плит у душових кабінах, 
вимагає, щоб компакт-плити не клали безпосередньо на 
підлогу, оскільки плита буде змінювати свої розміри. Так 
звана компресійна стрічка забезпечує потрібну відстань 
під час монтажу, гарантуючи відповідний просвіт для 
розширення плити.  
 
Щілину між компакт-плитою та підлогою згодом можна 
загерметизувати силіконовим герметиком, щоб запобігти 
потраплянню вологи. Для покращення адгезії силікону 
край компакт-плити слід скошувати. Щоб забезпечити 
належну циркуляцію повітря в разі нижнього перекриття, 
вентиляційний отвір повинен бути більшим.

1 Компресійна  

 стрічка  

 (ущільнювальна  

 стрічка)

2 Силіконовий  

 герметик

2

1

31

Рішення для кутів
Якщо компакт-плити використовуються для кутових 
рішень у вологих умовах, слід також залишити відстань 
між компакт-плитою та стіною, що дорівнює принаймні 
товщині основи. Кутове з’єднання між двома компакт-
плитами має бути достатньо великим, щоб можна 
було врівноважити зміни розмірів унаслідок зміни 
температури та вологості. Якщо кутове з’єднання потрібно 
герметизувати, наприклад у разі використання в душових, 
така герметизація виконується допомогою компресійної 
стрічки, яка забезпечує просвіт для розширення. Проміжок 
між окремими компакт-плитами додатково захищається від 
потрапляння вологи силіконовим герметиком (рис.  32 ).  
Тут теж бажано обробити крайку фаскою.

1 Смужки з  

 компакт-плити

2 Компресійна  

 стрічка  

 (ущільнювальна  

 стрічка)

3 Силіконовий  

 герметик

4 Компакт-плита

1

2

3

4

З’єднання поверхонь
Звичайне рішення для захисту облицювання стін від ударів 
у лікарнях передбачає використання компакт-плит для 
облицювання стін на половину їхньої висоти. При цьому 
важливо забезпечити непомітний перехід від компакт-плит до 
гіпсокартону. Щоб забезпечити функціональну акліматизацію 
компакт-плит, для візуального оздоблення можна використати 
кутовий кронштейн із нержавкої сталі (рис.  33 ). 

1 Гіпсокартон  

 зі шпалерами

2 Кронштейн із  

 нержавкої сталі

3 Компакт-плита

1

2

3
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Безпосередній монтаж
У разі часткового облицювання стін компакт-плити 
зазвичай кріпляться безпосередньо до стіни за допомогою 
видимих гвинтових з’єднань. Оскільки за елементи не 
потрапляє повітря, між компакт-плитами й стіною слід 
установити пароізоляційну прокладку. Рекомендована 
максимальна висота компакт-плити – 300 мм. З боку стіни 
слід укласти пароізоляцію.

1 Компакт-плита

2 Пароізоляція

2

1
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4.2 Сантехніка та душові кабіни 
 
Якщо компакт-плити використовуються в санітарно-
гігієнічних приміщеннях, під час їх розробки та монтажу 
важливо забезпечити, щоб компакт-плити не піддавалися 
постійному впливу вологи, а приміщення достатньо 
вентилювалось. Дуже важливо використовувати лише 
стійкі до корозії матеріали для конструкцій і кріплення. 
Застосування плит у приміщеннях із підвищеною вологістю 
передбачає, що кутові з’єднання будуть закріплені 
механічно, наприклад за допомогою дюбелів або шпонок, 
а для приклеювання будуть використовуватися водостійкі 
клейові системи. У разі використання в комерційних 
цілях, що передбачають швидке зношування, слід стежити, 
щоб відстань від підлоги до нижнього краю плити була не 
менше ніж 120 мм.  

1 Проміжок 120 мм

1

Важливо, щоб у приміщеннях була встановлена належна 
система вентиляції, що дає змогу компакт-плитам 
висохнути після використання душових.  

Стіни та/або оштукатурені поверхні з мінеральних 
матеріалів, які мають абсорбувальні властивості, 
слід попередньо обробляти водостійким еластичним 
покриттям. Такий ізолювальний шар зазвичай наноситься 
пензлем і запобігає потраплянню води в основу. 
 

35

Варіанти пароізоляції 
 
Рідке покриття
→ OTTO CHEMIE: рідка плівка OTTOFLEX
→ FERMACELL: рідка плівка Fermacell
→ KNAUF: поверхневий герметик Knauf 

Ізоляційні мембрани 
→ OTTO CHEMIE: Ізоляційна мембрана OTTOFLEX 
→ KNAUF: Ізоляційна та роз’єднувальна мембрана Knauf
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Придатні для цього системи можна знайти в розділі 
«Безпосередній монтаж» на стор. 53. Класи вологостійкості 
матеріалів слід узгоджувати з виробниками або 
постачальниками. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій 
виробника щодо обробки. 

4.3 Дверцята меблів 
 
Ширина дверцят не має перевищувати їхню висоту. 
Оскільки зміна розміру плити в поздовжньому напрямку 
вдвічі менша, ніж у поперечному, рекомендується 
розкроювати компакт-плити за довжиною. Надто 
велика різниця в температурі або відносній вологості з 
лицевого та зворотного боків дверцят може призвести до 
викривлення компакт-плити. Саме тому слід забезпечити 
достатню циркуляцію повітря під час монтажу, наприклад 
під час установлення санітарно-технічних кабін або 
роздягалень. Кількість петель визначають за шириною, 
висотою та вагою дверцят. Інші фактори, які мають 
враховувати, але можуть варіюватись, — це, наприклад, 
місце встановлення й очікуване додаткове навантаження 
за рахунок вішаків для одягу.  
 
Тому зазначену інформацію (див. рис.  36 ) слід розглядати 
як вказівки лише для дверцят завтовшки 13 мм і 
завширшки до 600 мм. Рекомендується провести тестовий 
монтаж. За значної ваги дверцят можна встановити 
додаткову петлю під верхньою петлею на відстані не 
більше ніж 100 мм. Мінімальна відстань між верхньою 
та нижньою петлями до зовнішньої крайки панелі 
має складати щонайменше 100 мм. Відповідні петлі 
пропонують, наприклад, компанії Häfele, Blum (Expando T) 
і Prämeta (серія 3000) (див. рис.  37 ).
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 � Герметизація основи для облицювання душової 
кабіни

 � Обов’язково використовуйте елементи для 
дверей кабіни як поздовжні розрізи

 � На компакт-плитах не має затримуватися волога
 � Украй важливо, щоб компакт-плити створювали 

баланс вологи на передній і задній поверхнях.

УВАГА!
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4.4 Стільниці 
 
Компакт-плити чудово підходять для стільниць, наприклад 
для офісів, конференц-залів, шкіл і майстерень. Товщина 
плит, відстань між кріпильними елементами та виступ 
стільниці над нижньою опорою стола розраховуються 
відповідно до передбачуваного навантаження. Товщина 
стільниць повинна бути щонайменше 10 мм, щоб у них можна 
було надійно встановити гвинтові кріплення. З’єднання з 
опорною частиною можна здійснити в різні способи. Важливо 
забезпечити монтаж без механічної напруги. Шурупи можна 
вкручувати безпосередньо в саму плиту або використовувати 
різьбові втулки для гвинтів. Точки кріплення в основі 
встановлюються з урахуванням належного просвіту для 
розширення. Діаметр просвердленого отвору має на 2 – 3 мм 
перевищувати діаметр кріпильного пристрою. 

Виступ стільниці

Відстань між 
кріпильними 
елементами

Виступ стільниці

Товщина плити [мм] Виступ [мм] Відстань між кріпильними 
елементами [мм]

10 макс. 100 310

12 макс. 150 390

13 макс. 200 440
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4.5 Установлення стільниць із 
компакт-плити 
 
Завдяки вологостійкості та міцності компакт-плити дуже 
часто використовують як робочі поверхні на кухні або біля 
кухонних мийок. Однак під час обробці та виготовлення 
стільниць із компакт-плити слід із самого початку 
враховувати зміни формату. Зміни клімату призводять до 
того, що стільниця зменшується або розширюється. Зміна 
формату стільниць із компакт-плити приблизно вдвічі 
менша в поздовжньому напрямку, оскільки він великий 
у поперечному напрямку. Як правило, слід передбачити 
розширення на 2 мм/м. Докладну інформацію наведено на 
стор. 44  («3. Обробка»). 
 

Кріпильна скоба
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4.6 Установлення мийок і варильних 
поверхонь 
 
Вирізи для варильних поверхонь або мийок слід робити 
відповідно до вимірювань і розміщення деталей або за 
допомогою шаблонів, наданих виробником. Комплектні або 
вбудовані сухі герметики від виробника слід використовувати 
відповідно до інструкцій із монтажу (див. рис.  40 ). 

Щоб уникнути утворення тріщин, робіть вирізи на стільниці 
з компакт-плити, дотримуючись інформації в розділі 3.1 
«Вирізи».  

Вирізані краї мають бути ретельно захищені від потрапляння 
вологи. Стільниця з компакт-плити дійсно має однорідну та 
вологостійку структуру плити, тому герметизація стиків не 
потрібна. Однак герметик запобігає проникненню в плиту 
вологи та рідини.

Дивіться  тут наше відео з 
інструкціями «Обробка та монтаж 
стільниць із компакт-плити EGGER».
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Забезпечте правильне центрування та належний запас 
міцності краю розрізання, особливо для варильних 
поверхонь. Дотримуйтесь інструкцій виробника. З міркувань 
безпеки варильна поверхня не повинна впиратися в край 
розрізання, оскільки за певних умов експлуатації температура 
може підвищитися до 150 °C. Іншими варіантами встановлення 
є врізний монтаж або встановлення під стільницею.

Установлення керамічних 

поверхонь плит

Установлення мийки під 

плитою

1 Проміжок 12 мм

Для встановлення мийки потрібне спеціальне рішення 
для стільниці з компакт-плити. Для цього можна 
використовувати комплект кріплень EGGER, який 
забезпечує просте встановлення (див. рис.  43 ). У поєднанні 
зі стільницями з компакт-плити на краю клеять кріпильні 
стрічки (див. рис.  44 ). Докладну інформацію можна знайти 
в технічному паспорті «Набір для кріплення мийок EGGER». 

Для склеювання набору для кріплення слід 
використовувати клейову систему, що компенсує 
напругу, як-от Ottocoll M500 від Otto Chemie. Додаткові 
рекомендації щодо кріплення наведено в розділі  
3.3 «Склеювання» на с. 46.

Склеєно

1
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43
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Решта стійки стільниці має бути щонайменше 50 мм 
завширшки в будь-якому місці. З ергономічних причин 
відстань між варильною панеллю та вертикальною 
шафою має бути щонайменше 300 мм. Передбачте запас, 
указаний виробником варильної поверхні. Просвіт між 
мийкою та варильною поверхнею має бути таким самим 
(див. рис.  45 ).

≥ 300 мм ≥ 300 мм

≥ 
50

 м
м

≥ 
50

 м
м

З міркувань безпеки й ергономічності планування кухні 
слід обговорити з фахівцем, а встановлення має 
виконувати спеціалізована компанія. Зокрема це 
стосується під’єднання до електромережі, газу та 
водопостачання. У ділянці кутових з’єднань для вирізів або 
заглиблень слід запланувати мінімальну відстань 300 мм 
(див. рис.  45  i 46 ).

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

×

×

≥ 300 мм

≥ 300 мм
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Коли стільницю вирізано, транспортування слід 
виконувати дуже обережно, щоб запобігти пошкодженню 
плити. Стільниці з компакт-плити переносять вертикально, 
оскільки в горизонтальному положенні вирізи можна 
легко пошкодити. 

Для звичайних підлогових шаф зазвичай використовують 
стандартну конструкцію. Для виготовлення підлогових шаф 
для мийок та/або варильних поверхонь рекомендується 
монтаж металевих поперечок (див. рис.  47 ). Металева 
поперечка захищає стільницю з компакт-плити від 
вигинання, оскільки стільницю ослаблено вирізами для 
мийки та/або варильної поверхні, а контактну поверхню 
на підлогових шафах зведено до мінімуму. 

Крім стабілізації, металеві поперечки також забезпечують 
кріплення стільниць і плит (див. рис. 48 ). 

Для монтажу металевих поперечок слід просвердлити 
отвори в бічних стінках основи. У шаблоні для 
просвердлювання є два отвори Ø 8 мм і завглибшки 7 мм. 
Далі потрібно просвердлити отвір Ø 5 мм і завглибшки 
13 мм, забезпечивши кріплення єврогвинтами 6,3 × 13 мм 
(див. рис.  49  i 50 ).

47

48

49

50

Доступні металеві поперечки EGGER для шаф завширшки 
600, 800, 900, 1000 і 1200 мм, а також для шаф зі стінками 
різної товщини. Для монтажу стільниць із компакт-плити 
використовують комплектні кріпильні гвинти. Простежте, 
щоб кріпильний гвинт було пригвинчено до стільниці 
через проріз у металевій поперечці. 

Докладну інформацію наведено в технічному паспорті 
«Металеві поперечки EGGER для підлогових шаф».
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4.7 З’єднання для стільниць і кутові 
з’єднання 
 
Загалом довжина стільниці становить 4100 мм, що дає 
змогу виконати з’єднання без стиків. З іншого боку, часто 
використовуються кутові з’єднання стільниці. Їх не можна 
послаблювати виїмками чи вирізами, як-от для варильних 
поверхонь або мийок. Кутові з’єднання на стільницях 
виконують шляхом нарізування циркулярними пилками, 
або фрезування за допомогою фрез ЧПК, або використання 
ручних фрез за шаблонами (див. рис.  51  i 52 ).

51

52

Стики та кутові з’єднання стільниці повинні точно 
та щільно прилягати. Стільниці з компакт-плити не 
потребують герметизації завдяки однорідній конструкції 
стільниць. Проте герметизація стикових і кутових з’єднань 
також запобігає проникненню рідини в шафу. Для цього 
було спеціально розроблено герметик EGGER. Гнучкий 
герметик надійно запобігає проникненню вологи та 
рідини в стикове з’єднання. Герметик стійкий до мийних 
засобів, води, жиру, олій тощо та випускається в сірому, 
білому, чорному й коричневому кольорах. Вмісту тюбика 
ємністю 10 г достатньо для стикового з’єднання середньої 
довжини (600 мм) (див. рис.  56 ).

56

Щоб провести герметизацію, спочатку потрібно зробити 
отвір у тюбику, а потім відкрутити чорну опорну частину 
(див. рис.  53 ). Далі опорну частину проводять уздовж 
верхнього боку з’єднання стільниці, і герметик рівномірно 
вичавлюється з тюбика. Відразу після нанесення 
герметика слід з’єднати стільниці та скріпити їх гвинтами. 
Усі залишки герметика слід негайно видалити за 
допомогою відповідного мийного засобу. 

Докладну інформацію та рекомендовані поєднання 
кольорів для відповідних декорів стільниць наведено 
в технічному паспорті «Герметик EGGER для кутових 
з’єднань».

Стільниця з компакт-плити має фаски з обох поздовжніх 
боків. Крім того, коли поперечні боки також скошені, 
більше не потрібно виконувати звичайне фрезерування 
контурів для кутових з’єднань. Фаска відокремлює дві 
стільниці одна від одної, тобто фаска вирізняється на 
передній панелі стільниці (див. рис.  54 ). Якщо компактну 
стільницю потрібно обрізати за довжиною, рекомендується 
застосувати фаску ідентичного дизайну. 
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Окремі стільниці кріпляться за допомогою механічних 
систем кріплення (з’єднувачів стільниці) і втримуються 
за допомогою кріпильних засобів, так званих пружинних 
напрямних/ламелей, а також додаткового склеювання. 
Для стільниць із компакт-плити потрібні спеціальні 
з’єднувачі з огляду на невелику товщину матеріалу. EGGER 
пропонує відповідні комплекти з’єднувачів, які підходять 
для стільниць завтовшки 12 мм (див. рис.  55 ). 

R 25

R 3

47

8

Фрезерувальну кишеню на компакт-плиті для з’єднувача 
на 12 мм фрезерують на глибину 8 мм (див. рис.  56 ).

Докладну інформацію наведено в технічному паспорті 
«Конектори для стільниць EGGER». Кількість з’єднувачів 
стільниць залежить від ширини стільниці. Як правило, 
використовують два роз’єми до ≤ 799 мм ширини й три 
роз’єми ≥ 800 мм ширини стільниці. Рівність стикового 
з’єднання досягається використанням поверхні 
стільниці як опорної крайки для фрезерування шпунтів 
для пружинних напрямних і забезпеченням їх міцного 
кріплення. 

Виконайте такі дії:
1.  Розташуйте стільниці на каркасі шафи та перевірте 

правильність прилягання з’єднань, включно з 
пружинними напрямними й шпунтами.

2.  Нанесіть клей, як описано в п. 3.3.1 «Склеювання 
стикових з’єднань».

3.  Рівномірно, без проміжків нанесіть герметик 
(наприклад, від EGGER) на верхній фрезерований 
або обрізаний край, за потреби використовуючи 
опорну частину. Це слід зробити безпосередньо перед 
пригвинчуванням з’єднань стільниці на місце.

4.  З’єднайте стільниці, вставте фурнітуру та злегка 
затягніть гвинти. Вирівняйте стільниці за горизонталлю 
(використовуючи клини або важелі) і вертикаллю 
(використовуючи гумове кільце або G-подібний 
затискач). Після вирівнювання щільно затягніть 
з’єднувачі стільниці вручну. Під час затягування 
перевірте, чи залишаються обидві поверхні стільниці 
вирівняними та чи з’являється герметик. Не 
натискайте стільницю, поки герметик застигає.

5.  Негайно видаліть зайвий герметик. Очистьте поверхню 
стільниці за допомогою відповідного мийного засобу, 
як-от цитрусового очищувача або ацетону. Обережно! 
Ацетон може пошкодити поверхню, якщо залишити 
його на тривалий час. Тому радимо захистити ділянку 
стикового з’єднання малярною стрічкою.
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4.8 Кріплення та з’єднання зі стіною 
 
Перш ніж приклеїти довгий край стільниці до стіни, 
переконайтесь, що він належним чином підтримується та 
зафіксований на основі. Інакше може виникати напруга, 
яка протидіятиме такому з’єднанню. 

Корпус можна закріпити шурупами (інструкція в п. 3.4) 
або клеєм (інструкція в п. 3.3). Під час склеювання 
обов’язково використовуйте спеціальну клейову систему, 
що зберігає свою еластичність, з потрібною товщиною 
клею, щоб будь-які рухи плити пружно поглинались. 

Незалежно від обраного типу кріплення слід передбачити 
просвіт для розширення 2 мм/м. Для належної вентиляції 
компакт-плит верхня частина корпусу повинна бути 
поперечною (див. рис.  57 ). Кутові з’єднання двох робочих 
поверхонь виконуються за допомогою водостійких 
з’єднувальних дисків, таких як ламелі.
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Під час монтажу переконайтесь, що стільниця не нахилена 
до стіни. У такому разі на ділянці стику збиратиметься 
вода. Очистьте та знежирте поверхню навколо місця 
герметизації на стільниці та стіні й попередньо обробіть 
засобом для зв’язування відповідно до вибраного 
герметика. 

Як задню стінку ніші доцільно використовувати 
комбіновану плиту з паперово-шаруватого пластику. 
Докладну інформацію про обробку та встановлення 
можна знайти на сторінці про продукт «Задні стінки ніші»  
в розділі з матеріалами для завантаження.

5 Рекомендації щодо догляду та 
експлуатації 
 
Завдяки стійкій, гігієнічній та твердій поверхні компакт-
плити EGGER не вимагають особливого догляду. Якщо 
на поверхні є плями або розлився чай, кава, вино тощо, 
її слід негайно витерти, оскільки засохле забруднення 
відчищати важче. За потреби можна використовувати 
м’які мийні засоби. Засоби для чищення не мають містити 
абразивних компонентів, які можуть пошкодити або 
подряпати глянцеву поверхню. 

Під час щоденного використання слід дотримуватися 
наведених нижче рекомендацій.

 → Запалена цигарка може пошкодити поверхню 
компакт-плити. Завжди користуйтеся попільничкою.

 → Не використовуйте компакт-плиту як дошку для 
нарізання: ніж може залишити на поверхні сліди 
від порізів. Завжди використовуйте дошку для 
нарізання. 

 → Не ставте гарячі предмети, як-от каструлі та 
сковорідки просто з плити чи духовки на поверхню 
компакт-плити, оскільки залежно від температури 
може змінитися рівень блиску, а поверхня може 
пошкодитися. Завжди використовуйте термозахист.

 → Розлиті рідини слід негайно витерти, оскільки 
тривалий вплив деяких речовин може змінити 
рівень блиску поверхні компакт-плити. Рідину слід 
прибирати особливо швидко та ретельно на ділянках 
навколо вирізів і стиків.

 → Ці рекомендації стосуються, зокрема, поверхонь 
матових компакт-плит, оскільки вони більш схильні до 
появи слідів використання. Докладнішу інформацію 
наведено в брошурі «Інструкції з догляду та 
експлуатації компакт-плит EGGER» на сторінці  
www.egger.com/compactlaminate. 

6 Утилізація 
 
Завдяки високій теплотворній здатності компакт-
плити можна піддавати термічній утилізації на 
сміттєспалювальних заводах. Слід враховувати 
національні закони й вимоги щодо утилізації.

Ці інструкції з обробки було ретельно підготовлено на основі 
найповнішої доступної інформації. Інформація, що надається, 
підтверджена практичним досвідом і нашими власними 
випробуваннями, а також відображає поточний рівень знань. 
Інформація надається для ознайомлення та не дає жодної гарантії 
щодо якостей продукції та доцільності її використання з певною 
метою. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки, 
неправильно зазначені стандарти чи друкарські помилки. Крім того, 
через постійне вдосконалення компакт-плит EGGER та зміну стандартів 
та офіційних документів можуть відбуватись технічні зміни. Тому зміст 
цих технологічних інструкцій не є вказівками з використання та не має 
юридичної сили. Застосовуються наші Загальні положення та умови 
продажу і доставки.
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Замкнений цикл виробництва – Чому дбайливе 
ставлення до природних ресурсів для нас більше, 
ніж просто слова.

Відновлювана енергія 
На теплоелектростанціях 
компанії EGGER, які 
працюють на біомасі, 
теплова енергія 
перетворюється на 
«зелену». Біомаса й деревні 
відходи більше не можуть 
використовуватися як 
матеріали у виробництві.

Виробництво та подальша обробка  
матеріалів із деревини
Заради постійного вдосконалення 
екологічних показників нашого 
процесу виробництва ми вибираємо 
сертифіковані на міжнародному 
рівні системи раціонального 
природокористування й керування 
енергоспоживанням, що відповідають 
стандартам ISO 50001, ISO 14001 і 
EMAS.

Вторинна переробка
Виготовляючи матеріали 
на основі деревини, ми 
переробляємо деревні 
відходи. Вони походять 
з утилізованих товарів, 
як-от меблів, піддонів або 
пакувальних матеріалів. 
Таким чином ми 
зберігаємо свіжі ресурси 
та поширюємо ефект від 
зберігання CO2.

Використання побічних продуктів 
лісопилень
Ми віддаємо перевагу закупівлі 
побічної продукції на регіональних 
і сертифікованих лісопильнях. 
Використовуючи побічну 
продукцію, ми зберігаємо 
природні ресурси.

Оцінки екологічних показників 
продукту
Ми забезпечуємо повну 
прозорість діяльності за 
допомогою екологічних 
декларацій продукції (EPD). 
Вони надають професіоналам 
важливу інформацію 
про аспекти, пов’язані з 
навколишнім середовищем і 
здоров’ям. Кінцеві споживачі 
можуть ознайомитися з цими 
деклараціями за кожним з 
основних продуктів.

Дбайливе лісокористування
Компанія EGGER дотримується цілей 
сталого розвитку, установлених ООН. 
Керуючись ЦСР 15, ми прагнемо захищати 
й відновлювати наземні екосистеми та 
сприяти сталому управлінню лісами. 
Наша деревина надходить із повністю 
перевірених, законних і контрольованих 
джерел відповідно до ISO 38200. Ми 
купуємо круглі лісоматеріали переважно з 
лісів у зоні закупівель, сертифікованих за 
стандартами FSC®, PEFC або SFI.

PEFC/06-38-171
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…і тепер ви можете дізнатися, як саме.
Адже ми розкриваємо інформацію про екологічні характеристики для низки продуктів у цій брошурі.

Матеріали на основі деревини 
допомагають захистити клімат…

Повна прозорість із нашого боку та жодної паперової роботи для вас
Заощаджуйте час і зусилля, потрібні для підготовки документів для проєктів, які беруть участь у тендерах або мають 
екологічну сертифікацію.
Усі дані щодо екології та здоров’я вже доступні завдяки повній прозорості продукції EGGER.

 → Докладніше на веб-сайті www.egger.com/environment

Структура продукту. 
Ламіновані ДСП Eurodekor

Вуглецевий слід*
Матеріали на основі деревини екологічні.
Вони зв’язують більше двоокису вуглецю, ніж 
виділяється під час їх виробництва.

Внесок у біоекономіку**
Матеріали на основі деревини відростають.
На відміну від викопної сировини, деревина є 
відновлюваним ресурсом.

Внесок у циркулярну економіку**
Ми зберігаємо природні ресурси. Ми працюємо 
циклічно та максимально використовуємо наявну 
деревину.

Пропорційна частка деревини, що походить із 
регіону
Ми фокусуємося на транспортуванні на короткі 
відстані. Наші вживані круглі лісоматеріали 
переважно закуповуються в регіонах.

Пропорційна частка деревини, що походить із 
перевірених та сертифікованих джерел
Ми використовуємо деревину, що походить із 
перевірених і сертифікованих джерел.
Ми прагнемо до екологічного управління лісовим 
господарством і контролю над нашими ланцюгами 
постачання.

Більше інформації про наші показники сталого 
розвитку на сторінці www.egger.com/ecofacts

*  зовнішньо підтверджені розрахунки згідно з EN 15804, див. 
EPD

**  наші розрахунки згідно з правилами ISO 14021 для 
екологічних декларацій постачальників, пропорція 
за масою в сухому стані. Значення засновані на 
середньостатистичній структурі продукту та можуть 
несуттєво відрізнятися залежно від товщини та вибраного 
покриття

Статус 2021. Актуальні цифри доступні на сторінках про 
продукцію за посиланням www.egger.com/products-interior
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– 13,8 кг CO₂ / м2

87 % матеріалів із відновлюваних джерел 
13 % матеріалів із викопних джерел

23 % матеріалу, що пройшов вторинну переробку 
42 % побічної продукції лісопильної промисловості 
та переробленої деревини попереднього 
споживання 
35 % нової сировини

68 % регіональних ресурсів деревини

100 % деревини з перевіреним легальним 
походженням, 
61 % якої сертифіковано
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www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol 

Austria

т +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuţi, jud. Сучава 

Румунія

т +40 372 4 - 38000 

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

3105 Unterradlberg 

Austria

т +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

11-300 Biskupiec 

Poland

т +48 89 332 81 03 

info-bis@egger.com


