Код:
TDEDPABG
Преработено издание
03
Одобрено:
16.12.2021
г.

Управление на качеството ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН
ЛИСТ
Опаковане – EGGER Eurodekor / Eurodekor
Plus
Описание на материала: Материалите EGGER Eurodekor са материали от
дървесина с меламиново покритие, предназначени за интериорни приложения като
вътрешно оформление и мебели.
Възможни носещи материали: Сурово ПДЧ Eurospan , EGGER MDF

Валидност
Eurodekor 2 800 x 2 070 mm
EGGER Декоративна колекция – стандартно опаковане
Дистрибуционен канал индустриален клиент – стандартно опаковане

Описание
За всички заводи освен в Хексам и Рион:











1.

Палетен етикет: За позиционирането вижте схемата. Палетният етикет покрива надписа „www.egger.com“
върху картона. Палетният етикет се залепва върху защитния картон и се прегъва над ръба.

2.

Трупче Eurolight:

3.

Защитен картон отгоре: Дизайн „Egger Eurodekor“, включително инструкции за безопасност.

4.

Горна защитна плоча: Само при строежи „Eurodekor Plus“ ML/MW04 или по-дебели
 16 до 19 mm Eurodekor 3-то качество.

5.

Долна защитна плоча:

4 трупчета; 80x80mm (98x80mm в Брилон), за позиционирането вижте схемата.
Зелени PET ленти с размери 15,5 x 1,0 mm.

от сурово ПДЧ Eurospan или Eurodekor 3-то качество.
при <15 mm Eurodekor  16 до 19 mm защитна плоча
при <15 mm Eurodekor  7 до 19 mm защитна плоча; 7 до 10 mm в Русия

Отговорни лица: Продуктов мениджмънт Мебели и интериорен дизайн
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За заводите в Хексам и Рион:










1.

Палетен етикет: За позиционирането вижте схемата. Палетният етикет покрива надписа „www.egger.com“
върху картона. Палетният етикет се залепва върху защитния картон и се прегъва над ръба.

2.

Трупче Eurolight:

3.

Защитен картон отгоре: Дизайн „Egger Eurodekor“, включително инструкции за безопасност.

4.

Горна защитна плоча: Само при строежи „Eurodekor Plus“ ML/MW04 или по-дебели
 16 до 19 mm Eurodekor 3-то качество.

5.

Долна защитна плоча:

4 трупчета; 80x80mm, за позиционирането вижте схемата.
Зелени PET ленти с размери 15,5 x 1,0 mm.

от сурово ПДЧ Eurospan или Eurodekor 3-то качество.
при <15 mm Eurodekor  16 до 19 mm защитна плоча
при <15 mm Eurodekor  7 до 19 mm защитна плоча

Отговорни лица: Продуктов мениджмънт Мебели и интериорен дизайн
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Валидност
Eurodekor 5 610 x 2 070 mm
EGGER Декоративна колекция – стандартно опаковане
Дистрибуционен канал индустриален клиент – стандартно опаковане

Описание
За всички заводи освен в Хексам и Рион:

За заводите в Хексам и Рион:

1.

Палетен етикет: За позиционирането вижте схемата. Палетният етикет покрива надписа „www.egger.com“
върху картона. Палетният етикет се залепва върху защитния картон и се прегъва над ръба.

2.

Трупче Eurolight:

3.

Защитен картон отгоре: Дизайн „Egger Eurodekor“, включително инструкции за безопасност.

4.

Горна защитна плоча: Само при строежи „Eurodekor Plus“ ML/MW04 или по-дебели
 16 до19 mm Eurodekor 3-то качество.

5.

Долна защитна плоча:

8 трупчета; 80x80mm (98x80mm в Брилон), за позиционирането вижте схемата.
Зелени PET ленти с размери 15,5 x 1,0 mm.

от сурово ПДЧ Eurospan или Eurodekor 3-то качество.
при <15 mm Eurodekor  16 до 19 mm защитна плоча
при ≥15 mm Eurodekor  7 до 19 mm защитна плоча; 7 до 10 mm в Русия

Условна забележка:
Настоящият технически лист е изготвен надлежно, използвайки цялата налична информация. Информацията има единствено информативен характер и не представлява
гаранция по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Предоставената информация се основава на практически опит
и собствени изпитвания и отразява известните ни към момента данни. Не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен
това в резултат на непрекъснатата работа по усъвършенстване на EGGER Eurodekor и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически
промени. Ето защо съдържанието на настоящите инструкции за обработка не трябва да се разглежда като указание за употреба или като правно обвързващ документ.

Отговорни лица: Продуктов мениджмънт Мебели и интериорен дизайн
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