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Az EGGER kompakt lemezekkel még a legigényesebb 
ügyfelei is meg lesznek elégedve. A kopás-,  ütés- 
és karcálló anyag ellenáll a nedvességnek és kis 
helyigényű megoldások megvalósítására is alkalmas. 
Emellett a lapok formátumának köszönhetően a 
hulladékképződés is csökken, így Ön gazdaságosan és 
takarékosan kivitelezheti projektjeit.
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EGGER kompakt lemezek
A kompakt lemez különösen jól használható nagy igénybevételnek 
kitett beltéri kivitelezéseknél, valamint olyan alkalmazási területeken, 
ahol a tisztaság és a higiénia különösen fontos, például éttermekben, 
kórházakban vagy tisztaterekben. Ezenkívül nedves helyiségekben, például 
fürdőszobákban, mosószobákban és öltözőkben is gyakori választás.
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Részletesebb információkat, a jelen brosúrában említett 
termékjellemzőkről és a azokat szabályozó szabványokról 
a letölthető dokumentumok oldalán elérhető műszaki 
adatlapokon, megmunkálási útmutatókban és tisztítási 
javaslatokban talál: www.egger.com/compactlaminate

Kopásálló

Fényálló

Élelmiszerbarát

Foltálló

Ütés- és  
karcálló

Higiénikus

Antibakteriális felületi 
tulajdonság
az ISO 22196 (= JIS Z 2801) 
szabványnak megfelelően

A legtöbb tisztítószernek és 
vegyszernek ellenáll

TOVÁBBI ELŐNYÖK

Elegáns, higiénikus, ellenáló

 � Precíziós megmunkálásra alkalmas, homogén anyag
 � Menetes furatok készítése és különboző fajta felületmegmunkálás  

lehetséges
 � Nincs szükség élzárásra
 � A többi EGGER termékhez igazított dekorokban 

elérhetők
 � Nagy méretű formátum kevés vágási hulladékkal, 

többféle  
felhasználási területhez

 � Alacsony karosanyag-kibocsatas: „TÜV PROFiCERT-
product Interior“
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Sokoldalú 
megmunkálhatóság
Az EGGER kompakt lemez magjának homogén 
kialakítása ideális megoldást kínál többek 
között az egyedi, személyre szabott elemek 
precíz megmunkálásához. A speciális igények 
kielégítéséhez a lemez marható, hornyolható 
és fúrható is. A marás a lemez bármely részén 
lehetséges.

Mintha csak ráöntötték 
volna
Az egyszínű EGGER kompakt lemezekkel 
négy vonzó dekor áll rendelkezésére, melyek 
igazán egységes megjelenést kölcsönöznek 
bútorainak. Vágás vagy fózolás: a színes magnak 
köszönhetően a vágott élek és illesztések szinte 
észrevétlenek maradnak, a lapok keskeny oldalai 
pedig önálló dizájnelemmé válnak.

Letisztult
A kifinomult és letisztult vonalú elemek stílusossá 
teszik a helyiségeket. A stabilitás, az ellenálló 
képesség és az elegáns megjelenés mind a kompakt 
lemez mellett szólnak.  
 
A kompakt lemez vonzó alternatívája a 
fémanyagoknak, továbbá a változatos dekoroknak 
köszönhetően számos területen lehetséges a 
felhasználása. Széles színpalettánk élettel tölti 
meg helyiségeket: az uni színek, valamint a fa- és 
anyagreprodukciók tervezési lehetőségek egész 
tárházát nyitják meg Ön előtt.

Kiválképpen 
sokoldalú

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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© andreaswimmer.com
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Tökéletes párosítás
A fekete maggal ellátott kompakt lemezek, 
valamint a tűzálló Flammex Euroclass B 
kompakt lemezek szintén elérhetők egyező 
dekorkínálatunkban. Így lehetősége van a 
legkülönfélébb EGGER termékekből harmonikus 
kombinációt összeállítani: a kompakt lemezek 
dekorkínálata, a szállítási jegyzékünknek 
megfelelően, melamingyanta bevonatú lapokon, 
könnyített bútorlapokon, dekoritlemezeken 
és élzárókon is elérhető. Egy termék, amely a 
műszaki, esztétikai és pénzügyi elvárásoknak 
egyaránt megfelel.

Univerzális felhasználás
A kompakt lemez ideális nedves helyiségekbe vagy nagyobb igénybevételnek kitett 
felületekhez, például asztalokhoz, munkafelületekhez, falburkolatokhoz, öltözőkbe 
vagy válaszfalakhoz. Ezzel a termékkel sokféle helyiséget egyedivé varázsolhat. 
Különösen nagy előnyt jelent a kompakt lemez sokoldalú megmunkálási 
lehetősége, valamint az alkotóelemek tartóssága. 

Kiválképpen 
sokoldalú
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Hozza ki a legtöbbet az EGGER kompakt  
lemezek kínálatából

Töltse le most az EGGER Dekoratív 
Kollekció mobilalkalmazást!

 

Élje át az egész kollekciót 
digitális formában
1.  Nyissa meg okostelefonjáról az EGGER Dekoratív kollekció 

mobilalkalmazást.

2.  Használja a szkennelési funkciót a katalógusban szereplő 
dekorok kódjainak beolvasásához.

3. Hozzáférés az következőkhöz, 
 � teljes lapként és 3D-ben megjelenő dekor
 � dekor kombinációk javaslatai
 � elérhetőségi információk
 � gyorsabb mintarendelés

Az újonnan kifejlesztett EGGER Dekoratív 
Kollekció mobilalkalmazásnak köszönhetően 
mindig kéznél lesz kompakt lemezeink 
teljes kínálata. Az alkalmazás segít a gyors 
döntéshozatalban és könnyen elérhetővé tesz 
minden információt, amelyre szüksége lehet 

kiváló ötletei megvalósításában. A még átfogóbb 
ügyféltámogatás érdekében a minták különböző 
dekorokban és formátumokban elérhetők, melyek 
gyorsan és egyszerűen megrendelhetők  
az új kollekciót bemutató mobilalkalmazáson 
keresztül.

A kompakt lemezek kínálata és az EGGER Dekoratív Kollekció  
mobilalkalmazás
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Az online EGGER Virtuális Tervező 
Stúdió 
Az EGGER Virtuális Tervező Stúdió egy online eszköz, amely 
segíti a trend orientált tervezési tanácsadást. A Virtuális Tervező 
Stúdióval segíthet ügyfeleinek a döntéshozatalban. Egyetlen 
kattintással, különböző helyiségberendezésekben jeleníthetők 
meg az EGGER Dekoratív Kollekció dekorjai, valamint a legújabb 
padló dekorok, az összehasonlítási mód segítségével pedig 
egy helyiségben egyszerre akár két különböző berendezést 
is megjeleníthet. Ezenkívül, a részletes nézet által 3D-ben is 
megtekinthetők dekorjaink. A szolgáltatás összes funkciója 
egyszerűen és ingyenesen beépíthető az Ön weboldalára is. 
 

 Ötletei vizuális megjelenítéséhez: www.egger.com/vds 

Még több szolgáltatás

Mintarendelés
Az EGGER webáruházban minták széles választéka elérhető, az 
ügyféltámogatás érdekében. Vannak köztük 85 × 85 mm-es dekoritlemez-
minták a dekorválasztáshoz, valamint nagyobb, DIN A4-es méretű minták 
is a végső döntés meghozatalához. Az EGGER kompakt lemezekből 
különböző vastagságban is elérhetők minták. 
 

 Itt rendelhet mintákat: www.egger.com/shop 

Az Ön kapcsolattartója  
Területi képviselőink szívesen megválaszolják az 
EGGER kompakt lemezekkel kapcsolatos kérdéseit. 
Személyesen és online is  állunk rendelkezésére! 
Minden elérhetőséget megtalál a prospektus 
hátoldalán.
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W1100 ST9  
Alpesi Fehér

W980 ST15  
Platina Fehér

W980 ST2  
Platina Fehér

W1300 ST9  
Gleccser Fehér

W1000 ST9  
Prémium Fehér

W1200 ST9  
Porcelán Fehér

W908 ST2  
Bázis Fehér

W911 ST15  
Krém Fehér

W1101 ST76  
Solid Alpesi Fehér

W911 ST2  
Krém Fehér

W1101 ST9  
Solid Alpesi Fehér

Kompakt munkalap fehér maggal

Szkennelje be a dekorkódot 
a mobilalkalmazással.

Kompakt lemez dekorok

Fehér mag

Az alábbiakban bemutatott dekorok mindegyike elérhető kompakt lemezként is. Az egységes 
megjelenés érdekében más termékek, például dekoritlemezek vagy laminált forgácslapok is  
elérhetők azonos dekorban és struktúrávban. Kizárólag a kompakt lemezként megjelölt termékek 
elérhetők eltérő struktúrával más termékváltozatokon. (dekor egyezés).
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U104 ST9  
Alabástrom Fehér

U222 ST9  
Krém Bézs

U113 ST9  
Gyöngybézs

U216 ST9  
Came Bézs

U156 ST9  
Homoksárga

U200 ST9  
Bézs

U705 ST9  
Angora Szürke

U702 ST9  
Kasmír Szürke

U727 ST9  
Kőszürke

U748 ST9  
Trüffel Barna

U989 ST9  
Csokoládé Fekete

U740 ST9  
Sötét Taupe

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Termékeink elérhetőségével 
kapcsolatban további információ 
a szállítási jegyzékben található. 

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

U7081 ST9  
Solid Világos Szürke

U7081 ST76  
Solid Világos Szürke

U775 ST9  
Halvány Világosszürke

U750 ST9  
Taupe Szürke

U201 ST9  
Kavics Szürke

U717 ST9  
Dakar Szürke

U767 ST9  
Kubanit Szürke

U741 ST9  
Láva Szürke

Raktárról: 8, 13 mm 
Kompakt munkalap világosszürke 
maggalVilágosszürke mag

© Michael Baister Photography
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U780 ST9  
Monument Szürke

U963 ST9  
Gyémánt Szürke

U9631 ST9  
Solid Gyémánt Szürke

U899 ST9  
Finom Fekete

U8991 ST9  
Tömör Tömör Finom Fekete

U968 ST9  
Indigó Szürke

U961 ST2  
Grafit Szürke

U999 ST76  
Fekete

U999 ST2  
Fekete

Kompakt munkalap fekete maggal

Sötétszürke mag

Fekete mag

U707 ST9  
Selyem Szürke

U763 ST9  
Gyöngy Szürke

U788 ST9  
Sarki Szürke

U732 ST9  
Por Szürke

U960 ST9  
Onyx Szürke

Szkennelje be a dekorkódot 
a mobilalkalmazással.
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U108 ST9  
Vanília Sárga

U107 ST9  
Bársony Sárga

U140 ST9  
Sáfrány Sárga

U131 ST9  
Citrus Sárga

U114 ST9  
Brillant Sárga

U163 ST9  
Curry Sárga

U146 ST9  
Kukorica Sárga

U340 ST9  
Sorbet Narancs

U332 ST9  
Narancs

U232 ST9  
Barack Nude

U830 ST9  
Karamell Nude

U350 ST9  
Siena Narancs

U325 ST9  
Antik Rózsa

U807 ST9  
Nugát Barna

U818 ST9  
Sötét Barna

Un
i s
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U313 ST9  
Rózsafehér

U363 ST9  
Flamingo Pink

U390 ST9  
Indián Vörös

U328 ST9  
Rúzs Vörös

U321 ST9  
Kína Vörös

U323 ST9  
Piros

U337 ST9  
Vöröses Lila

U311 ST9  
Burgundi Vörös

U399 ST9  
Garnet Vörös

U404 ST9  
Krókusz Pink

U420 ST9  
Lila

U330 ST9  
Padlizsán Lila

U400 ST9  
Púder Lila

U430 ST9  
Viola

U414 ST9  
Sötét Viola

Un
i s

zín
ek

»
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U533 ST9  
Polár Kék

U522 ST9  
Horizont Kék

U500 ST9  
Gleccser Kék

U540 ST9  
Denim Kék

U515 ST9  
Horizont Kék

U633 ST9  
Türkiz Kék

U507 ST9  
Füstös Kék

U525 ST9  
Delft Kék

U646 ST9  
Niagara Zöld

U504 ST9  
Tiroli Kék

U560 ST9  
Mély tengerkék

U599 ST9  
Indigó Kék

U570 ST9  
Midnight Kék

Un
i s

zín
ek

»

Szkennelje be a dekorkódot 
a mobilalkalmazással.
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U608 ST9  
Pisztácia Zöld

U617 ST9  
Wasabi Zöld

U630 ST9  
Élénk Zöld

U636 ST9  
Fjord Zöld

U626 ST9  
Kiwi Zöld

U600 ST9  
Május Zöld

U660 ST9  
Amazon Zöld

U650 ST9  
Páfrány Zöld

U655 ST9  
Emerald Zöld

U606 ST9  
Forest Zöld

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

Válassza ki a kívánt dekort az 
EGGER Dekoratív Kollekció 
mobilalkalmazásban, és 
tekintse meg annak NCS, RAL és 
Pantone megfelelőit.

Megjegyzés: Az bemutatott 

hivatkozás nem feltétlenül egyező az 

eredetivel. Szükséges a mintával való 

összehasonlítás.

Un
i s

zín
ek

»



18 A szkennelt dekor képek 1:2-es arányban vannak bemutatva.

H3433 ST22  
Polár Aland Fenyő

H3450 ST22  
Fehér Fleetwood

H3430 ST22  
Fehér Aland Fenyő

H1424 ST22  
Fineline Krém

H1122 ST22  
White Wood

H1401 ST22  
Cascina Fenyő

H3860 ST9  
Pezsgő Rideg Juhar

H1277 ST9  
Világos Lakeland Akác

H1312 ST10  
Whiteriver Homok Sárga Tölgy

H1710 ST10  
Kentucky Homok Gesztenye

H1250 ST22  
Navarra Kőris

H1145 ST10  
Bardolino Natúr Tölgy

H3451 ST22  
Pezsgő Fleetwood

H1377 ST22  
Orleans Homok Tölgy

H1146 ST10  
Szürke Bardolino Tölgy
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H1115 ST9  
Szürkésbézs Bamenda

H3332 ST10  
Szürke Nebraska Tölgy

H1379 ST22  
Orleans Barna Tölgy

H3146 ST22  
Lorenzo Szürkésbézs Tölgy

H1150 ST10  
Szürke Arizona Tölgy

H1399 ST10  
Trüffel Barna Denver Tölgy

H3158 ST22  
Szürke Vicenza Tölgy

H3090 ST22  
Shorewood

H1313 ST10  
Whiteriver Szürkésbarna Tölgy

H1252 ST22  
Szürkésbézs Branson Robinia

H1486 ST22  
Pasadena Fenyő

H3453 ST22  
Lávaszürke Fleetwood   

H1331 ST10  
Santa Fe Szürke Tölgy

H3058 ST22  
Mali Wenge

H1123 ST22  
Graphitewood



20 A szkennelt dekor képek 1:2-es arányban vannak bemutatva.

Vonzó megjelenés és tapintható hatás: EGGER kompakt lemezek szinkronpórusos struktúrával.  

A képen a H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy dekor látható.

Szkennelje be a dekorkódot 
a mobilalkalmazással.



Minden bemutatott és említett dekor reprodukció. 21

H3131 ST9  
Natúr Davos Tölgy

H3170 ST9  
Natúr Kendal Tölgy

H1180 ST37  
Halifax Natúr Tölgy

H3349 ST22  
Kaisersberg Tölgy      

H3157 ST9  
Vicenza Tölgy

H3331 ST10  
Natúr Nebrasca Tölgy

H3303 ST10  
Natúr Hamilton Tölgy

H3330 ST10  
Natúr Anthor Tölgy

H1487 ST22  
Bramberg Fenyő

H3171 ST9  
Olajos Kendal Tölgy

H3700 ST10  
Natúr Pacific Dió

H1251 ST22  
Natúr Barna Branson Robinia

H1113 ST10  
Barna Kansas Tölgy

H1181 ST37  
Halifax Dohány Tölgy

H1400 ST22  
Attic Wood

Szinkronpórusos felület

Szinkronpórusos felület
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22 A szkennelt dekor képek 1:2-es arányban vannak bemutatva.

H3730 ST10  
Natúr Hickory

H3012 ST22  
Coco Bolo Natúr

H1733 ST9  
Mainau Nyír

H3840 ST9  
Natúr Mandal Juhar

H1334 ST9  
Világos Sorano Tölgy

H3470 ST22  
Természetes Fenyő

H3368 ST9  
Natúr Lancaster Tölgy

H3395 ST9  
Natúr Corbridge Tölgy

H1511 ST15  
Bavária Bükk

H3398 ST9  
Konyakszínű Kendal Tölgy

H1615 ST9  
Verona Cseresznye

H1636 ST9  
Locarno Cseresznye

H3734 ST9  
Natúr Dijon Dió

H1582 ST15  
Ellmau Bükk
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Szkennelje be a dekorkódot 
a mobilalkalmazással.
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H3133 ST9  
Trüffelbarna Davos Tölgy

H3156 ST9  
Szürke Corbridge Tölgy

H3710 ST9  
Natúr Carini Dió

H1714 ST10  
Lincoln Dió

H2033 ST10  
Hunton Sötét Tölgy

H1387 ST10  
Grafit Denver Tölgy

H1330 ST10  
Santa Fe Vintage Tölgy

H3192 ST22  
Barna Fineline Metal

H3154 ST22  
Sötétbarna Charleston Tölgy
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24 A szkennelt dekor képek 1:2-es arányban vannak bemutatva.
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F416 ST10  
Bézs Textil

F417 ST10  
Szürke Textil

F638 ST10  
Chromix Ezüst 

F812 ST9  
Fehér Levanto Márvány

F204 ST9  
Fehér Carrara Márvány

F637 ST10  
Chromix Fehér

F784 ST2  
Szálcsiszolt Bronz

F509 ST2  
Alumínium

F424 ST10  
Barna Len

F823 ST10  
Világos Cefalu Beton

F501 ST2  
Szálcsiszolt Alumínium

F186 ST9  
Világosszürke Chicago Beton

F274 ST9  
Világos Beton

F433 ST10  
Antracit Len

F187 ST9  
Sötétszürke Chicago Beton

Kompakt munkalap sötétszürke mag-
réteggel
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F205 ST9  
Antracit Pietra Grigia

F302 ST87  
Ferro Bronz

F642 ST10  
Chromix Bronz

F461 ST10  
Antracit Metál Szövet

F313 ST10  
Szürke Titanium Steelcut

F121 ST87  
Antracit Metal Rock 

F463 ST2  
Szürke Platina Metál

F462 ST2  
Kék Indigó Metál

F206 ST9  
Fekete Pietra Grigia

F242 ST10  
Antracit Jura Pala

F628 ST9  
Ezüstszürke Metál Pala

F222 ST76  
Terra Tessina Kerámia

Kompakt munkalap fekete maggal

Szkennelje be a dekorkódot 
a mobilalkalmazással.

Kompakt munkalap
fekete magréteggel



Struktúrák

 

A struktúra teszi tökéletessé a felületet. Legyen szó 
bársonyosan matt, rusztikus avagy szinkronpórusos felületről: 
az EGGER kompakt lemezek, amelyeken a struktúra és a dekor 
tökéletesen kiegészítik egymást, továbbá megjelenésben és 
tapintásra egyaránt valósághű élményt nyújtanak.

Ismerje meg struktúráinkat és felületeinket 
mobilalkalmazásunkban 

1.  Nyissa meg okostelefonjáról az EGGER Dekoratív kollekció 
mobilalkalmazást.

2.  Használja a szkennelési funkciót a katalógusban szereplő  
struktúrák kódjainak (pl. ST37) beolvasásához.

3.  Az alkalmazásban bármikor hozzáférhet a kiválasztott  
struktúra és dekor kominációhoz valamint  
megtekintheti teljes és 3D-s nézetben.
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ST37  
Feelwood Rift

Az ST37 Feelwood Rift 
az autentikus tömör 
fa megjelenését idézi. 
Tapintható repedéseinek 
köszönhetően a struktúra a 
Halifax Tölgy dekorsorozattal 
van szinkronizálva.

ST87  
Mineral Kerámia

Az erőteljes matt és fényes hatásaival ez 
a struktúra a kerámialapok felületét és 
érzetét utánozza.

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

Kifinomult, sima és könnyen tisztítható 
felület csökkentett fényességi szinttel. 
Tökéletesen kiemeli a fehér tónusok és a 
fareprodukciók tulajdonságait.

Az uni dekoroknak, a fa- és 
anyagreprodukcióknak egyaránt 
természetes megjelenést kölcsönöz és 
követi a matt trendet.

Ezt a gyöngyházfényű 
struktúrát, általában  
fehér dekorokkal és 
anyagreprodukciókkal 
párosítják, továbbá felülete 
rendkívül karcálló.

ST10  
Deepskin Rough

ST22  
Deepskin Linear

Egy autentikus struktúra a természetes, vonzó 
és rusztikus dekorokhoz, valamint tömör fa 
utánzatokhoz.

Tapintásának, valamint a matt és fényes részletek 
váltakozásának köszönhetően ez a struktúra még több 
természetességgel és fényvisszaverő tulajdonsággal ruházza 
fel a lineáris és élénk fadekorokat. 

ST76  
Mineral Rough Matt

Ez a struktúrát az pórusos és enyhén 
csiszolt kőfelületek ihlették.  
A legjobbat hozza ki a kompakt 
munkalapok dekorjaiból.

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció. 27



Fürdőszoba
Az EGGER kompakt lemezek esztétikai és műszaki előnyei, 
különösen a nedves helyiségekben, például fürdőszobákban 
mutatkoznak meg. A harmonikus egyszínű mag keltette 
monolit hatás a vízállósággal kombinálva tág teret ad a 
kreativitásnak mind a tervezésben, mind a kivitelezésben.

Felhasználási példák

© andreaswimmer.com
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Faházépítés, öltözők és 
öltözőszekrények
A higiénia kulcsfontosságú a nyilvános mosdókban.  
A vízálló EGGER kompakt lemezek könnyen 
tisztíthatók, és antibakteriális felületi tulajdonsággal 
is rendelkeznek.

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció. 29



Egészségügyi helyiségek és 
laboratóriumok
Az EGGER kompakt lemezek alkalmasak a laboratóriumok és 
egészségügyi helyiségek berendezésére is. Higiénikusak, sokféle 
vegyszernek ellenállnak, és antibakteriális felületi tulajdonsággal 
rendelkeznek. Nedvesség-, kopás-, ütés- és karcálló tulajdonságuk 
szintén többletértéket jelentenek ezeken a területeken. 

30 Minden bemutatott és említett dekor reprodukció.



Egészségügy  
A tisztaság és a higiénia fontos szerepet játszik a kórházakban, orvosi rendelőkben és 
az egészségügyi intézményekben. Zárt felületével és éleivel az EGGER kompakt lemez 
előnyei falburkolatként és bútorlapként is megmutatkoznak 

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Az általunk tesztelt fertőtlenítőszerekről további információ „Az EGGER felületek  
fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállása” című műszaki adatlapon, a letölthető  
dokumentumok oldalán található: www.egger.com/compactlaminate

http://www.egger.com/compactlaminate


Falburkolat
A falburkolatoknak biztonságosnak és 
tartósnak kell lenniük, különösen a nyilvános 
helyeken. Ezen a területen az EGGER 
kompakt lemezek stabilitásukkal, letisztult 
formavilágukkal, valamint kopás-, ütés- és 
karcállóságukkal tűnek ki.

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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Lépcsők
Hűvös elegancia, kiváló funkcionalitás. 
Megjelenése az acélszerkezetes lépcsőkre 
emlékeztet, amely a lépcsőfokok meleg fa 
árnyalataival összeolvadva lélegzetelállító 
összbenyomást kelt. Az EGGER kompakt 
lemezből készült lépcső felülete fényállo. 
Anyaguk szintén stabil, ütésálló, valamint 
nagy szakító- és hajlítószilárdsággal 
rendelkezik.

Fotók: © Finger Treppen
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Bútorok
Az EGGER kompakt lemezek mindenkit lenyűgöznek 
rendkívül vonzó megjelenésükkel, de emellett 
számos további előnyük is van. Kopás-, ütés- 
és karcállóságuknak köszönhetően számos 
területen felhasználhatók a bútorgyártásban és 
belsőépítészetben.  Egyedi ötletek megvalósításához a 
marás és a fúrás a lemez bármely részén lehetséges. 

© Fotografische Werkstatt  
     Katharina Jaeger

© andreaswimmer.com

© andreaswimmer.com
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Nyári konyha
A kert és a terasz egyre fontosabbá válnak. Ezért 
a nyári konyha központi hely azok számára, akik 
szeretik idejüket a szabadban tölteni. A kompakt 
lemez ellenállóképessége itt fontos szerepet 
játszik a konyha élettartama szempontjából.

Konyhabútor: © Michael Drewes Firma ProDynamic

© www.wesco-outdoorkuechen.de

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció. 35



Konyha
A konyhaberendezések jelenlegi trendjeit egyre 
inkább jellemzi a vékony és keskeny vonalvezetés. A 
kompakt lemez előnyei itt is egyre gyakrabban kerülnek 
kihasználásra.
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A mindössze 12 mm vastagságú, kompakt munkalap a 
hosszanti és a keresztirányú élén is 1 × 1 mm-es ferde 
lemarással rendelkezik. Az élek, továbbá  a mag fekete, fehér, 
világos- vagy sötétszürke színe, tovább fokozzák a munkalap 
modern megjelenését.

Kompakt munkalapok

ELŐNYÖK

 � Nedvességálló
 � Modern megjelenésű, vékony kivitel
 � Mindkét hosszanti élen ferde lemarással 

Az „EGGER kompakt munkalapok 
megmunkálása és összeszerelése” című 
útmutató videónk  itt található.

Fehér magréteg

Világosszürke magréteg

Sötétszürke magréteg

Fekete magréteg

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció. 37
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A sokoldalú lehetőségek minden 
kívánságának eleget tesznek
Az EGGER kompakt lemezek vonzó megjelenéssel és kiváló 
termékjellemzőkkel rendelkeznek. A dekorok széles választékával 
kombinálva ideális anyagként szolgálnak beltéri alkalmazásra, 
továbbá sok más különleges felhasználási területen is, ahol 
nagy igénybevételnek vannak kitéve, illetve speciális higiéniai és 
tisztasági követelményeknek kell megfelelniük.

Felhasználási területek:
 � Faházépítés
 � Nedvességnek kitett területek
 � Egészségügyi helyiségek
 � Laboratóriumok
 � Falburkolat
 � Falvédelem és ütés  

elleni védelem
 � Bútorok
 � Konyhai munkalapok

GYORS ÁTTEKINTÉS

 � Lépcsők
 � Járműépítés
 � Hajóépítés
 � Büfékocsik 
 � Mozgó üzletek
 � Orvosi rendelők
 � Kórházak

© Markus Mitterer
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Fedőréteg (fa- és 
anyagutánzatoknál)

Gyantával impregnált 
dekorpapír

Gyantával impregnált  
középső rétegek

Gyantával impregnált 
dekorpapír

Fedőréteg (fa- és 
anyagutánzatoknál)

Termékszerkezet

A kompakt lemezek olyan préselt kompakt anyagok, amelyek 
megfelelnek az EN 438-4, az EN 438-8 és az EN 438-9 
szabványoknak. A termékekhez felhasznált papírt először 
gyantával impregnáljuk, majd hőhatás alatt és magas 
nyomáson összepréseljük. Emellett a nyomtatott dekorokat 
(fa- és anyagreprodukciókat) fedőréteggel is ellátjuk.

Kompakt lemez kínálat
A dekorok és struktúrák változatos 
kínálata mellett az EGGER kompakt 
lemezek választéka átfogó 
termékkínálatot is magába foglal.

Termékváltozatok

Típus Vastagság (mm) Méretek (mm) Információ

Kompakt lemezek fekete maggal CE
3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2790 × 2060
5600 × 2060

D-s2, d0 tűzvédelmi osztály
CGS típus

Fekete maggal CE és szinkronpórusos  
struktúrával rendelkező kompakt lemezek

8/13 2790 × 2060
D-s2, d0 tűzvédelmi osztály
CGS típus

Fekete magú CE és gyöngyházfényű  
kompakt lemezek

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

2790 × 2060
5600 × 2060

D-s2, d0 tűzvédelmi osztály
ACS típus, csak egy oldalán dekorral

Flammex CE kompakt lemezek  
fekete maggal

6/8/10
2790 × 2060
5600 × 2060

B-s2, d0 / B-s1, d0 tűzvédelmi osztály
CGF típus

Flammex CE fekete magú és  
gyöngyházfényű kompakt lemezek

6/8/10
2790 × 2060
5600 × 2060

B-s2, d0 / B-s1, d0 tűzvédelmi osztály
ACF típus, csak egy oldalán dekorral

Színazonos magú kompakt lemezek 6/8/10/13 2790 × 2060 - 

Egy oldalon csiszolt kompakt lemezek 2/3/4
2790 × 2060
5600 × 2060

D-s2, d0 tűzvédelmi osztály
CGS típus

Kompakt munkalapok 12
4100 × 650 
4100 × 920

D-s2, d0 tűzvédelmi osztály 
CGS/BCS típus

www.egger.com/ecofacts

Nagyobb átláthatóság:

100 % – an természetes erőforrásokból

60 % – ban megújuló erőforrásból származó anyagból 
40 % – ban fosszilis erőforrásból származó anyagból

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció. 39
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Kompakt lemezek fekete maggal CE 
 
Kiváló minőségű szerkezetüknek köszönhetően a fekete 
magú kompakt lemezek különösen alkalmasak nagy 
igénybevételnek kitett területekre. A szabványokban CGS vagy 
ACS (gyöngyházfényű) típusként vannak említve.

Alkalmazási területek: Falburkolatok, faházak, elválasztó 
falak, irodai és konyhai munkalapok, kórházi berendezés stb.

Flammex kompakt lemezek CE 
 
A Flammex kompakt lemez megjelenésében hasonló a fekete 
magú kompakt lemezhez. Tűzzel szembeni viselkedése 
viszont lényegesen jobb és az EN 13501-1 szabvány szerint 
B-s2 d0 besorolással rendelkezik. A Flammex kompakt 
lemez égésgátló hatású, mérsékelt füstképződéssel és égő 
csepegés nélkül. Csökkentett szellőzésnél, égésgátló vagy 
nem gyúlékony alszerkezetével az EGGER Flammex kompakt 
lemez akár B-s1, d0 osztályba is besorolható, és ennek 
megfelelően használható. A szabványokban CGF vagy ACS 
(gyöngyházfényű) típusként vannak említve.

Alkalmazási területek: Fal- és mennyezetburkolatok, 
épületekben vagy szigorúbb tűzvédelmet igénylő 
helyiségeknél.

Színazonos magú kompakt lemezek 
 
A színazonos magú kompakt lemezek magja gyantával 
impregnált, többrétegű papírból készül, funkciójukat tekintve 
pedig azonosak a fekete magú kompakt lemezekkel. Ezen 
tulajdonságok mellett a színazonos maganyag kiemeli a 
bútor élkialakítását. A szabványokban BCS típusként vannak 
említve.

Alkalmazási területek: Munkalapok, irodai íróasztalok, 
fürdőszoba bútorok, üzlettervezés
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Egy oldalon csiszolt kompakt lemezek
Ezeknek a kompakt lemezeknek az alsó oldala a lehető 
legjobb ragaszthatóság érdekében csiszolással van érdesítve. 
A vágás vagy marás minőségétől függően a mag szürkésnek 
vagy barnásnak tűnhet. Az egy oldalon csiszolt kompakt 
lemezek utólag nem alakíthatók. Megrendelésre gyártott, ipari 
tételben beszerezhető termékek.

Alkalmazási területek: Teljes felületen történő ragasztásra, pl. 
ajtóborításként

Kompakt munkalapok 
 
A mindössze 12 mm vastagságú, kompakt munkalap a 
hosszanti és a keresztirányú élén is 1 × 1 mm-es ferde 
lemarással rendelkezik. Az élek, továbbá  a mag fekete, fehér, 
világos- vagy sötétszürke színe, tovább fokozzák a munkalap 
modern megjelenését.

Alkalmazási területek: Munkalapok, irodai asztalok, mosdók 

Munkalap-összehúzók 12 mm-es 
munkalapokhoz

Rögzítőkészlet mosogatókhoz Fém kereszttartó padlószekrényekhez

 A kompakt munkalapokkal és tartozékaikkal kapcsolatban további információ az „EGGER munkalapok –  
    Sokoldalú, mint maga az élet” című prospektusban, a www.egger.com/worktops weblapon találhatók.

Tömítés sarokkötésekhez

Tartozékok kompakt munkalapok beépítéséhez

Kompakt lemezek szinkronpórusos  
struktúrával 
 
A Feelwood szinkronpórusos struktúra kiemeli az erezet 
mintázatát a dekoron. Ily módon a faanyag megjelenését és 
tapintását természetes módon reprodukálja.

Alkalmazási területek: Falburkolatok, faházak, elválasztó falak, 
asztalok és munkafelületek
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1.1 Kezelés 
 
A csomagolás eltávolítása után és a megmunkálás előtt a 
kompakt lemezeket szabad szemmel ellenőrizni kell, hogy 
láthatók-e rajta sérülések. Viszonylag nagy tömegük miatt 
a kompakt lemezeket fokozott elővigyázatossággal kell 
szállítani és mozgatni. Fő szabály, hogy azoknak, akik a 
kompakt lemezeket fogják szállítani és/vagy mozgatni, 
egyéni védőfelszerelést, így például kesztyűt, biztonsági 
lábbelit és alkalmas védőruházatot kell viselniük. A 
lemezeket megemelve kell mozgatni. A dekorral ellátott 
oldalakat nem szabad egymáshoz nyomni vagy egymáson 
végighúzni (lásd a 4 . ábrát). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Kondicionálás 
 
A környezeti viszonyok változásának hatására a 
kompakt lemezek mérete bizonyos mértékben változhat. 
Emiatt célszerű úgy alakítani a tárolási és feldolgozási 
körülményeket, hogy a lehető legjobban megfeleljenek az 
anyag későbbi alkalmazási helyén uralkodó hőmérsékleti 
viszonyoknak. A beépítés előtt célszerű megfelelő ideig 
pihentetni a kompakt lemez elemeit a beépítés helyén, hogy 
alkalmazkodhassanak a későbbi használat helyén uralkodó 
viszonyokhoz. De az építkezés helyszínén is be kell tartani 
az ajánlott tárolási körülményeket.

Feldolgozási utasítások

HelytelenHelyes

×

1. Tárolás 
 
Az EGGER kompakt lemezeket zárt, száraz helyiségben, kb. 
18 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten és körülbelül 50–65% 
közötti relatív páratartalom mellett kell tárolni. Miután 
eltávolítottuk az eredeti csomagolást, a kompakt lemezeket 
egyenes, vízszíntes felületen kell tárolni, teljes felületén 
lefektetve, stabil védőlemezek használatával. A talajjal való 
közvetlen érintkezés vagy a napfénynek való kitételt minden 
körülményben kerülni kell. Használjon a kompakt lemez 
méretét meghaladó védőlemezt a lefedésre, a lemez legyen 
laminált bútorlap (nem nyers forgácslap).  
 
Ha a vízszintes tárolásra nincs lehetőség, a kompakt 
lemezt kb. 80°-os szögben a teljes felületen alátámasztva 
és ellenoldali megtámasztással is ellátva kell tárolni. A 
kompakt lemez méretét meghaladó laminált védőlemezt kell 
használni a felállítva történő tárolás esetén is.

1

2 3

4
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2. Gépi megmunkálás 
 
 
A nagy sűrűsége miatt, és ebből adódó nagyobb vágóerő 
szüksége miatt, a kompakt lemez megmunkálása a többi 
fa alapú anyaghoz képest jóval nagyobb szerszámkopással 
jár.  Az optimális szabás érdekében, valamint a 
kellemetlen szagok elkerülésének érdekében, éles 
vágóeszközök használata javasolt. Főleg keményfém 
szerszámok használata javasolt. Nagy darabszám 
esetében, gyémánthegyű szerszámok használata és 
automata megmunkáló központokban való munkavégzés 
ajánlott. Kielégítő eredményeket csak jó állapotban 
tartott forgácsolószerszámokkal lehet elérni. A nagy 
gyártási darabszámok megmunkálása vagy a nagyobb 
kihívást jelképező projektek előtt, a gazdaságosság 
érdekében, ajánlatos a gyártó véleményét kérni a szerszám 
kiválasztásakor.  
 
 
2.1 Porelszívás 
 
Porképződésből eredő egészségügyi kockázat
A megmunkálás során por keletkezhet. Fennáll a bőr és 
a légzőszervek irritációjának kockázata. A megmunkálás 
módjától és a részecskemérettől függően további 
egészségügyi kockázatok merülhetnek fel, különösen a por 
belélegzése esetén. 

Ezért a munkahelyi kockázatok felmérésénél a porképződést 
is figyelembe kell venni. A vonatkozó egészségügyi és 
munkavédelmi előírásoknak megfelelően különösen a 
megmunkálási folyamatok (pl. fűrészelés, marás) esetében 
hatékony porelszívó rendszert kell alkalmazni. Amennyiben 
nem áll rendelkezésre megfelelő porelszívás, légzésvédő 
felszerelés használata kötelező. 

Tűz- és robbanásveszély
A megmunkálás során keletkező por, tűz- és 
robbanásveszélyt okozhat. Mindenképpen tartsa be a 
vonatkozó biztonsági és tűzvédelmi előírásokat.

 
 
2.2 Méretre vágás és fúrás 
 
A kompakt lemezek méretre vágását lapfűrésszel vagy asztali 
körfűrésszel célszerű végezni. A méretre vágás legjobb 
eredményéhez, az összefüggést a fogak száma (Z) és a 
vágási sebesség (vc) és az előtolás sebessége (vf) között is 
figyelembe kell venni. Az ügyfél által végzett megmunkálás 
esetén merülőfűrész is használható megfelelő vezetősínnel. 

 �  A későbbiekben látható oldal (dekoroldal) felfelé 
legyen.

 � Figyeljen oda a lap megfelelő mértékű 
emelkedésére.

 � Igazítsa a fordulatszámot és a fogszámot az 
előtolás sebességéhez

 � A szebb vágás érdekében a lap alsó részén 
használjon elővágó körfűrészt.

FIGYELEM:

A fűrészlap megfelelő elnyúlásától függően, az anyagba való 
behatolás szöge, az anyag elhagyásának szöge, valamint az 
él kivágás minősége egyaránt változhat. Ha a felső vágási 
szél nem sima, a fűrészlapot magasabbra kell beállítani. A 
fűrészlapot alacsonyabbra kell beállítani, amennyiben az 
alsó szél nem sima. A lehető legjobb vágási magasságot kell 
beállítani.

A kompakt lemez megmunkálásához ajánlatos 
gyémánthegyű szerszámokat használni. Karbid hegyű 
szerszámok csak korlátozott mértékben használhatók. A 
szegmentált pengéjű szerszámok használata nem célszerű, 
mivel az átlapolás helyén szemmel látható metszésnyomok 
maradnak vissza. A vágáskor jelentkező nagy nyomás miatt 
különösen fontos a munkadarab biztonságos rögzítése és a 
szerszám mozgásának irányítása. 
Számos idomalakítási lehetőség közül lehet választani. 
A marás nyomait homokfúvással el lehet távolítani. 
Szilikonmentes olaj alkalmazásával a szélek színezhetők is. 
Az éles sarkokat és széleket célszerű lekerekíteni, nehogy 
sérülésveszélyt okozzanak. Az EGGER kompakt lemezek 
szilikonmentes olajokkal történő kezeléséhez alkalmas 
többek között: az Innoplast Protector az Innotec-től, vagy 
kereskedelmi forgalomban kapható lenmagolaj.
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A kompakt lemezek fúrásához a műanyaghoz használatos 
fúrófejek ajánlottak. Ezzel kapcsolatban lásd még a 
szerszám gyártójának előírásait is. Fém és fa fúrására 
alkalmas csigafúrók egyaránt használhatók, de ebben az 
esetben a forgási sebességet és az előtolási sebességet 
csökkenteni kell.   

Az átmenő furatok kifúrásához célszerű a kompakt lemezt 
olyan szilárd aljzatra helyezni, amelybe bele lehet fúrni. 
Gondoskodni kell a forgács alapos eltávolításáról. Mielőtt 
a fúrófej áttörné az anyagot, célszerű visszafogni az előtoló 
sebességet, nehogy a lemez kitörjön a fúrófej kilépésekor. 
Olyan furatoknál, amelyek nem hatolnak át teljesen az 
anyagon, azaz, az úgynevezett vakfuratoknál, a furat aljának 
a lemeztábla szélétől legfeljebb 1,5 mm-re kell végződnie. 
A lemeztábla felületével párhuzamos furatoknál a furat 
mindkét oldalán 3 mm anyagnak kell maradnia (lásd az 5

ábrát).  A vágó-, maró-, idommaró és fúrószerszámokat 
célszerű mindig a szerszámgyártókkal egyeztetve 
kiválasztani. 
 

 További információk az EGGER kompakt lemezek 
 megmunkálási és szerszámjavaslataiban találhatók:  
  www.egger.com/compactlaminate

3. Megmunkálás 
 
A kompakt lemez jó méretállandósága ellenére, a környezeti 
körülmények változásai alakváltozást eredményezhet. A 
középső rétegek cellulózrostjainak iránya eleve meghatározza 
a kompakt lemez gyártási vagy szálirányát (lásd a 6 . ábrát).  
 
 

A hosszmenti méretváltozás körülbelül feleakkora, mint a 
szélesség menti méretváltozás. Az anyag méretváltozását 
a tervezés és a megmunkálás kezdetétől fogva számításba 
kell venni. Általában célszerű 2,0 mm/m nagyságú tágulási 
ráhagyásról gondoskodni. A kompakt lemezek előtt és 
mögött uralkodó eltérő környezeti viszonyok vetemedéshez 
vezethetnek. Ezért elengedhetetlen, hogy a kompakt 
lemezes falburkolat beépítésekor mindig biztosítva legyen 
a megfelelő szellőzés a lemezek hátoldalán, mert így a 
hőmérséklet és a páratartalom ki tud egyenlítődni, és a 
lemezek akklimatizálódhatnak. 

A mindkét oldalon dekorral ellátott kompakt lemezek  
gyártási irányát sokszor csak a gyártási méretek alapján 
lehet meghatározni. Ez alól csak a fadekorok, és az adott 
irányban nyomtatott dekorok képeznek kivételt. Méretre 
szabott lapokkal folytatott munkavégzéskor, pl. a beépítés 
során, fontos mindig igazodni a gyártási irányhoz. Tekintettel 
a méretre szabott lapokkal való összetéveszthetőség 
kockázatára, a megmaradt lemezdarabokon célszerű 
megjelölni a gyártási irányt.

 � Gondoskodjon 2,0 mm/m nagyságú tágulási  
ráhagyásról. A kompakt lemezek beszerelése aka-
dályoktól mentesnek kell lennie.

 � Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a  
hátoldalon. A kompakt lemezeknél rendkívül fon-
tos, hogy a nedvesség egyensúlyban maradjon az 
elülső és a hátoldalon.

 � A méretre vágott darabokat a gyártási iránnyal  
egyező irányban kell beépíteni

FIGYELEM:
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3.1 Kivágások 
 
A kivágások és nyílások széleit (például kapcsolókhoz, 
szellőzőrácsokhoz vagy szerelőnyílásokhoz) mindig le kell 
kerekíteni, mivel az éles sarkok repedések kialakulásához 
vezethetnek (lásd a 7 . és a 8 . ábrákat). A belső sarkokat 
célszerű minimum 5 mm-es belső sugárral kivágni. Az 
éleknek simának, repedés- és bevágásmentesnek kell 
lenniük. A hornyokat és falcokat szintén le kell kerekíteni, 
nehogy a bevágásoknál repedések keletkezzenek. A 
kivágásokat közvetlenül alakmaróval, vagy megfelelő 
sugárban előfúrással lehet elkészíteni, majd furatról-furatra 
kifűrészelni. A beépített elemek számára megfelelő tágulási 
hézagokat kell hagyni. 

Helyes

×
Helytelen

3.2 Sarokkötések 
 
A kompakt lemezelemek közötti, nagyobb igénybevételeknek 
ellenálló kötések ragasztás és rögzítőeszközök, bordák, 
(pl. kompakt lemezből készített) összekötőelemek vagy 
vájatok vegyes alkalmazásával érhetők el. Figyeljen rá, hogy 
a kompakt lemezelemek kizárólag ugyanazzal a gyártási 
iránnyal legyenek egymáshoz rögzítve. Az alábbi 9 . – 14 . 
ábrákon néhány lehetőség látható arra, hogyan hozhatók 
létre ellenálló kötések a kompakt lemezek között.

Hornyolt

Összekötő szögidom

Hornyolt/falcolt

Fémidom, csavaros rögzítéssel

Nút-féder

Összekötő profil

7

8

9 10

11 12

13 14
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3.3 Összeragasztás 
 
Két kompakt lemez összeragasztásakor fontos gondoskodni 
róla, hogy a méretváltozással járó mozgás ne ütközzön 
akadályba. A feszülést elkerülendő, csak megfelelő ideig 
pihentetett kompakt lemezeket szabad összeragasztani 
egymással, és mindig csak azonos gyártási irányban. Az 
összeragasztás előtt a lemeztáblákat a por, a zsír és a 
szennyeződések eltávolításával elő kell készíteni, és 
szükség esetén elő kell kezelni. Saját kezű próbálkozások is 
ajánlottak. Kérjük, figyelmesen olvassa el a ragasztógyártó 
használati útmutatóját. 
 
A felhasználás típusától függően a következő utasításokat 
kell betartani az összeragasztás során:  
 
 
3.3.1 Bútoripari célú összeragasztás 

Duplázás és sarokkötés
A vastagabbnak ható lemezek elérése megduplázással 
vagy felfelé álló élekkel kivitelezhető. A kompakt lemezek 
ún. duplázása a lemez szélére ragasztott kompakt lemez-
csíkokat jelenti.  
 
A sarokkötés, például két kompakt munkalap 
összeillesztésekor, további megerősítésként szolgál az 
összekötőelemek / lemezek mellett. További információért 
lásd a 4.7 „Munkalapkötések és sarokkötések" című 
fejezetet. Ez esetben ugyanúgy figyelni kell a kompakt 
lemez-elemek egyező szálirányára. Alkalmas termék lehet 
például az Otto Chemie gyártó egykomponensű, feszülés-
kiegyenlítő Ottocoll M500 ragasztója.
 
Ajánlott ragasztók
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

15

Felfelé álló élek / gérvágás 
100 mm vastagságig, vagy ha a dekornak esztétikai okokból 
a szélen is látszódnia kell, a ferdén vágott, felfelé álló 
él ( 16 . ábra) egy lehetséges megoldás. Először is a két 
összekapcsolandó elemet kell 45°-ban levágni. Ezután, a 
munkadarabot vízszintes felületre kell helyezni, az elülső 
oldalával lefelé úgy, hogy a gérbe vágott szélek tetejei 
érintsék egymást. Az így egyesített darabra ragasztószalagot 
ragasztunk.  
 
Fontos arra is odafigyelni, hogy az elemek száliránya 
megegyezzen. Utána – kellő óvatossággal – átfordítjuk a két 
munkadarabot. Ezután felvisszük a ragasztót ( 17 . ábra),  
majd a rövidebb munkadarabot vagy a felfelé álló részt 
felállítjuk ( 18 . ábra). A felfelé álló részt, illetve a gérbe vágott 
felületek közötti illesztést ragasztószalaggal mindaddig 
biztosítani kell a megfelelő pozícióban, amíg a ragasztó 
teljesen meg nem köt. Erre megfelelő ragasztó lehet például 
az Ottocoll P 85. 
 
Ajánlott ragasztók
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll P85
 Ottocoll P86

16

17

18

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 SikaTack* Panel 

→ INNOTEC 
 Repaplast Repair 
 Timber Fix 30

→ WÜRTH 
 PUR Rapid
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3.3.2 Összeragasztás beltéri 
burkolatok esetében
A kompakt lemezek összekötését falburkolat készítése 
esetén külön erre a célra kifejlesztett, tartósan rugalmas 
ragasztási rendszerrel kell végezni. A kompakt lemez 
falburkolatként tömör fához, többrétegű vagy fém 
alszerkezeti anyagokhoz ragasztható. A ragasztóréteg el 
kell, hogy érje a megadott vastagságot, hogy a lap minden 
mozgását rugalmasan elnyelhesse. A kompakt lemez 
alszerkezetre történő rejtett ragasztásához többek között a 
Panel-loc ragasztót ajánljuk az MBE-től.

Ajánlott ragasztók
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

→ MBE 
 MBE Panel Loc

→ DKS TECHNIK 

3.3.3 Felületi ragasztás 
 
Nagyobb méretű lemezek felületi ragasztása kizárólag 
kivételes esetekben lehetséges. Ha nagy igénybevételnek, 
pl. rezgésnek, ütésnek vagy hasonló hatásának lesznek 
kitéve, az illesztéseket célszerű mechanikai összekötő 
elemekkel megerősíteni. 
 
Mivel az anyag nedvesség vagy gázok elnyelésére nem 
alkalmas, nem ajánlott az EGGER kompakt lemezeket teljes 
felületükön dekoritlemezekkel összeragasztani.

3.4 Csavarozás 

A kompakt lemezbe egyszerűen vághatunk csavarmenetet. 
A menetmetsző csavarok használata is problémamentes. 
Ajánlatos kis menetemelkedésű csavarokat használni, 
mivel ezek jobban ellenállnak a kihúzódásnak. Az előfúrás 
azonban minden esetben elengedhetetlen. Nagy extra 
terhelés esetén, vékony kompakt lemezekhez (6 mm-től) 
ajánlott pl. RAMPA ES vagy RAMPA E típusú külső menetes 
karmantyút használni. Ez nagyobb fokú előregyártást 
tesz lehetővé, és a szétszerelést is megkönnyíti. A lemez 
síkjával párhuzamos csavarkötésekre legalább 25 mm-t kell 
számolni, a furatátmérőt pedig úgy kell megválasztani, hogy 
a lemez ne repedjen meg.  
 
A felületbe hatoló csavarok átmenő furatainak elegendő 
méretűnek kell lenniük ahhoz, hogy kiegyenlítsék a 
hőmérséklet és páratartalom ingadozása következtében 
előálló méretváltozásokat. A furat átmérőjét célszerű a 
kötőelem átmérőjénél 2–3 mm-rel nagyobbra venni, nehogy 
a lemez berepedjen. Ily módon elkerülhető a tágulási és 
zsugorodási feszültség jelentkezése időjárási változások 
esetén. Süllyesztett fejű csavarok használata (lásd a 19

. ábrát) nem ajánlott, mert ezek megakadályozzák a lap 
tágulását. Ehelyett használjon lapos fejű csavarokat  
(lásd a 20 . ábrát). Ezek sokféle gyártótól elérhetők (pl. MBE), 
festett fejjel is.

 � A furat átmérőjét célszerű a csavarszár átmérőjénél  
2–3 mm-rel nagyobbra venni

 � Ne használjon süllyesztett fejű csavarokat
 � Elmozduló és fix rögzítési pontok kialakítása

FIGYELEM:

Helytelen Helyes

×

19 20

Az elmozduló és fix rögzítési pontok kialakítása, függőleges 
és vízszintes elrendezés esetén is érvényes, felhasználási 
területtől függetlenül. Lásd a következő oldalon.

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 SikaTack* Panel 

→ PRO PART→ WÜRTH 
 PUR Rapid
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3.4.1 Fix rögzítési pontok 
 
A fix rögzítési pont a tágulási mozgás egyenletes eloszlását 
szolgálja és amennyire csak lehetséges, középen kell 
elhelyezni. A furat átmérője megegyezik a csavar átmérőjével.  
 
 

3.4.2 Elmozduló rögzítési pontok 

Az elmozduló rögzítési pontok furatátmérőjét célszerű  
a csavarénál 2–3 mm-el nagyobbra venni (lásd a 22

. ábrát). A furatot a csavar fejének el kell fednie. Szükség 
esetén célszerű alátéteket is használni. Az ábrákon EPDM* 
tömítőszalagot vittünk fel az alátámasztó  faszerkezetre, 
hogy azt védjük a nedvességtől. 
 
A szükséges tágulási ráhagyás a fix rögzítési pont és a tábla 
széle közti legnagyobb távolság alapján határozható meg. 
Az elmozduló pont furatátmérőjét méterenként 2 mm-rel kell 
növelni. A csavart minden esetben pontosan a furat közepén 
kell elhelyezni. Erről szükség esetén megfelelő fúrósablon 
használatával gondoskodhatunk. Beltéri alkalmazásokhoz 
az alábbi táblázatban feltüntetett rögzítési távolságok 
alkalmazhatók. 

Lemez vastagsága Rögzítőelemek maximális osztásköze
[mm] a [mm] b [mm]

8 790 500

10 920 670

12 960 900

13 970 920

21

22

 = fix rögzítési pont, × = elmozduló rögzítési pont

23

* Az EPDM az etilén-propilén-dién-monomer rövidítése. Ez egy 

szintetikus gumi. Az EPDM igen ellenálló az UV-sugárzással, az ózonnal 

és egyéb légköri hatásokkal szemben.
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4. Felhasználási területek 
 
 
4.1 Falburkolat 
 
Ellenállóképességének és a napi használatra való 
alkalmasságának köszönhetően az EGGER kompakt lemez 
különösen jól használható beltéri falburkoláshoz. Ilyen 
alkalmazásokhoz minimum 8 mm vastag táblák használatát 
ajánljuk. A lapok beépítésének megkezdése előtt, meg kell 
győződni arról, hogy a falak és az alátámasztó szerkezet 
teljes mértékben szárazak. A lapok akklimatizálódása 
érdekében feltétlenül gondoskodjon az elegendő hátoldali 
szellőzésről. Az anyagot lehetőleg nem szabad kitenni a 
közézárt nedvesség hatásának. Az egyesítendő lapoknak 
azonos gyártási iránnyal kell rendelkezniük. 
 

4.1.1 Alátámasztó szerkezet és 
szellőzés 
 
A kompakt lemezeket célszerű ellenálló, korrózióálló és 
szerkezetileg stabil alátámasztó szerkezetre rögzíteni, amely 
biztonsággal elbírja a falburkolat súlyát, és biztosítja a lapok 
hátoldalának szellőzését. Szárazfalazatokon az alátámasztó 
szerkezetet és a kompakt lemezt egyaránt mindig hozzá kell 
fogatni a favázkerethez. 
 
A csavarok kiválasztásakor, az alátámasztó szerkezet és a 
falburkolat súlyát is figyelembe kell venni. Az elemek előtt 
és az elemek mögött uralkodó eltérő környezeti viszonyok 
vetemedéshez vezethetnek. Ezért elengedhetetlen, hogy a 
kompakt lemezes falburkolat beépítésekor mindig megfelelő 
szellőzésről gondoskodjunk a lapok hátoldalán, mert így a 
hőmérséklet és légnedvesség ki tud egyenlítődni. Jó, ha a 
beépített falszerkezet a helyiség belseje felé szellőzik.  
 
Ha a hátoldalon nincs szellőzés vagy a szellőzőrés 2 cm-nél 
kisebb, a nedvszívó ásványi alapú hordozóanyagokat, 
például a falat vagy a vakolatot, rugalmas, vízálló 
záróréteggel kell előkezelni. Ilyen rendszerekre az 53. 
oldalon, a „Közvetlen fel- és lerakás” címszó alatt találhatók 
javaslatok.

A zárórétegek általában festett felülettel vannak ellátva, és 
megakadályozzák, hogy víz érje a falszerkezetet, ami nedves 
helyiségekben elengedhetetlen. A kompakt lemezek nedves 
helyiségekben való használatáról további információ az 53. 
oldalon, a „Burkolatok vizesblokkokhoz és zuhanyzókba” 
címszó alatt található.

A függőleges lécek általában utat engednek a levegő 
keringésének. Ha azonban az alátámasztó szerkezetek 
vízszintesen vannak elrendezve, alkalmas megoldás 
használatával kell gondoskodni a megfelelő szellőzésről. A 
teljes lemezfelület feszültségmentes felszerelése érdekében 
az alátámasztó szerkezetnek függőlegesnek kell lennie. A 
megfelelő alátámasztó szerkezetek, például függőlegesen 
elrendezett fa-, alumínium- vagy kompakt lemez-csíkokból 
állnak. 
 
Az alátétlécek és/vagy az alátámasztó szerkezet maximális 
osztásköze a választott kompakt lemez vastagságától függ. 
Fontos, hogy a légbeömlő- és kiömlő területek szabadok 
legyenek, és semmi se akadályozza a levegő keringését. Azt 
is biztosítani kell, hogy a burkolandó felület nedvessége 
ne térjen el jelentős mértékben a kész falburkolat 
nedvességétől. 
 
Az alábbiakat különböztetjük meg:
→ látható mechanikai rögzítés
→ rejtett mechanikai rögzítés
→ rejtett rögzítés ragasztással

 � A kompakt lemezek beszerelése akadályoktól 
mentesnek kell lennie.

 � A kompakt lemezeknél rendkívül fontos, hogy a 
nedvesség egyensúlyban maradjon az elülső és a 
hátoldalon.

KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE:
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Bármely felfüggesztési rendszernél elegendő szabad helyet 
kell hagyni az elemek fel- és leemeléséhez.  
Ez a szabad hely, amelyet „függesztési hézagnak” is hívunk, 
árnyékhézagként látható is marad. 
 
Felfüggesztés szegélylécekkel 
Ennél a szerelési módszernél hornyot vágunk a vízszintes 
alátámasztó szerkezetbe, hogy az meg tudja tartani a 
fali elemhez erősített falcolt sínt. A könnyű felszerelés 
érdekében, a falcolt sín nyelvrészének lehetőleg 
vékonyabbnak kell lennie a horonynál. A kompakt 
lemezelemeken elhelyezkedő falcolt sínek nem nyúlhatnak 
végig az elemek teljes szélessége mentén, hanem 
helyenként megszakításokkal kell rendelkezniük, hogy a 
levegő függőleges irányban keringeni tudjon.  
Könnyen használhatók a furnér vagy Z alakú fémidomokból 
álló falcolt sínek. Ha a kompakt lemez elemekre való 
csavaros felszerelés nem elég biztonságos, kiegészítésként 
ragasztás is alkalmazható.
 
Felfüggesztés fémszerelvényekkel 
A fali elemek felszereléséhez fémszerelvényes rendszerek 
is kaphatók (lásd a 25 . ábrát). A biztonságos felszerelés 
érdekében, a kiválasztott rendszert a gyártó felhasználási 
útmutatója szerint kell alkalmazni.

4.1.2 Látható mechanikai rögzítés
Az alátámasztó szerkezethez való rögzítés csavarokkal vagy 
szegecsekkel van kivitelezve. Biztosítani kell a kellő méretű 
tágulási ráhagyást és az elmozduló és fix rögzítési pontok 
helyes elhelyezését. Fából készült alátámasztó szerkezet 
alkalmazása esetén az elválasztáshoz EPDM* szalagot kell 
használni. A csavarok a dekorokhoz illő színűre festett fejjel 
is kaphatók. A szegecseket olyan összekötőelemmel kell 
beépíteni, amely kb. 0,2 mm helyet enged a szegecsnek az 
elmozduló rögzítési pontoknál. 

1 Szellőzőrés

2 EPDM* szalag

1

2

24

4.1.3 Rejtett mechanikai rögzítés
 
A kompakt lemezek függesztéses rejtett rögzítése egyszerű 
szétszerelést tesz lehetővé és esztétikusabb is a szemmel 
látható rögzítési technikáknál. A lemezek eltávolítása 
gyors és egyszerű. Az elemek mögé beépített kábelekhez 
és csövekhez való hozzáférés egyszerű. További előnyei 
közé tartozik, hogy - a kiválasztott felszerelési rendszertől 
függően - az elemeket visszamenőleg is lehet szabályozni. 
Ezenkívül, lehetővé teszi az elemek feszültségmentes 
felszerelését is.  

25

* Az EPDM az etilén-propilén-dién-monomer rövidítése. Ez egy 

szintetikus gumi. Az EPDM igen ellenálló az UV-sugárzással, az ózonnal 

és egyéb légköri hatásokkal szemben.
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4.1.4 Rejtett rögzítés ragasztással 
 
A kompakt lemezt felszerelhetjük merev alátámasztó 
szerkezethez ragasztva is, kimondottan az erre a célra 
kifejlesztett, tartósan rugalmas ragasztórendszerek 
használatával. A biztonságos ragasztás és a nedvesség 
eltávozásának biztosítása érdekében, a fából készült 
alátámasztó szerkezet használatakor, első lépésként 
elengedhetetlen az alapozó felvitele.  

A rendszer elemei között találhatók: a ragasztó, a rögzítő 
szalag és a felületek előkészítésére szolgáló, ragasztásra 
előkészítő, felületalapozó termékek. A rögzítő szalag célja, 
hogy a felszerelés kezdetekor helyén tartsa a lemezt. A 
tartós kötést ragasztóval érjük el. A meghatározott távolság 
beállítása szintén a tömítőszalag funkcióihoz tartozik. Ez 
biztosítja a ragasztó réteg megfelelő vastagságát amely 
megakadályozza a tábla esetleges elmozdulását. Kérjük 
figyelmesen olvassa el a ragasztógyártó használati 
útmutatóját.  
 
A megfelelő típusú ragasztók forgalmazóival kapcsolatban a 
46. oldalon olvashat további információkat. 
 
 
4.1.5 Gyakori alkalmazások 
 
A kiválasztott alátámasztó szerkezettől és a felszerelési 
rendszertől függetlenül a következő kialakításokat gyakran 
használják és ezek biztosítják a falburkolat gördülékeny és 
problémamentes felszerelését.  
 
Sarokkötés
Sarokkötések sokféle módon kialakíthatók (lásd a 26 . – 28 . 
ábrákat). Ezeknél azonban feltétlenül biztosítani kell, hogy 
az elemek a táguláshoz elegendő nagyságú szabad hellyel 
rendelkezzenek.

26

28

Felső elzárás
A funkcionális szellőzés érdekében, a falburkolat felső 
lezárása nem érintkezhet a mennyezettel és belső 
szellőzőként használ. A mennyezet és a kompakt lemez 
közötti távolság szintén biztosítja a szükséges tágulási 
hézagot. A szellőzés teljes funkcionalitásának biztosítása 
érdekében a távolság a mennyezet és a falburkolat között 
legalább a szellőző hézag méretével megegyező kell hogy 
legyen. 

1 Szellőzőrés

2 Tömítőszalag

3 Ragasztó

Alsó elzárás
A falburkolat alsó elzárása kompakt lemezzel kétféleképpen 
kivitelezhető.  

A szükséges elzárási távolság a padlótól, a kompakt lemez 
elzárásához hasonlóan működik. A kompakt lemez és a 
padló közötti távolság biztosítja a szükséges légmozgást 
a kompakt lemez mögött és megakadályozza a nedvesség 
megakadását a falburkolat mögött. Azonban figyelembe 
kell venni az 50 mm-es minimális betartandó távolságot a 
padlótól. Az aljazatoknak a lehető legkeskenyebbnek kell 
lenniük, az elegendő nagyságú szellőzési keresztmetszet 
szabadon hagyásának érdekében. 

1 Szellőzőrés

2 Csempealjzat

3 Szilikonkötés

4 Távolság  

 a padlótól  

 minimum 50 mm

1

2

34

29

30

3

1

2

27
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A kompakt lemezek fürdőszobában való lerakásánál 
használt esztrich követelménye szerint, a kompakt lemezt 
nem szabad közvetlenül a padlóra elhelyezni, mivel a lemez 
tágulni illetve zsugorodni fog. Az ún. kompressziós szalag 
használandó a szükséges távolság eléréséhez a lerakás 
ideje alatt, biztosítva így a lemez tágulási hézagát.  
 
A kompakt lemez és a padló közötti rést ezután 
szilikonkötéssel zárhatjuk le annak érdekében, hogy 
megakadályozzuk a nedvesség bejutását. A szilikon 
tapadásának növelése érdekében a kompakt lemez szélét 
fózolni kell. A szellőzés biztosítása érdekében az alsó 
elzárásnál a szellőzőrésnek a lehető legnagyobbnak kell 
lennie.

1 Élzáró szalag  

 (tömítőszalag)

2 Szilikonkötés

2

1
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Sarokkialakítás
Nedves helyiségekben a kompakt lemezekkel kivitelezett 
sarokkialakítások esetében arra is ügyelni kell, hogy a 
kompakt lemez és a fal közötti távolság legalább akkora 
legyen, mint az alátámasztó szerkezet vastagsága. A 
sarokcsatlakozásnak a két kompakt lemez között eléggé 
nagynak kell lennie ahhoz, hogy az időjárás változás miatt 
fellépő változások kiegyenlítődjenek. Ha a sarokcsatlakozást 
tömíteni kell, pl. a tusolókabinban, ez szintén megoldható 
a tömítőszalag segítségével, a tágulási hézag létrehozása 
érdekében. A kompakt lemezek közötti rést egy további 
szilikon tömítés védi a behatoló nedvességtől (lásd a 32 . 
ábrát). Itt is ajánlott az él fózolása.

1 Kompakt lemez- 

 csíkok

2 Élzáró szalag  

 (tömítőszalag)

3 Szilikonkötés

4 Kompakt lemez

1

2

3

4

Vegyes felületek alkalmazása
Kórházakban gyakori megoldás a falak ütődések elleni 
védelmére a kompakt lemezekből kialakított félmagasságú 
falburkolat. Ezért a kompakt lemez és a gipszkarton közötti 
tökéletes átmenet rendkívül fontos.  
A kompakt lemezek megfelelő akklimatizációjának 
érdekében rozsdamentes acél sarokelem használható 
optikai lezárásként (lásd a 33 . ábrát). 

1 Tapétázott  

 gipszkarton  

 lemez

2 Rozsdamentes  

 acél tartó

3 Kompakt lemez

1

2

3
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33
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Közvetlen felrakás
Részleges falburkolat kialakításakor a kompakt lemezeket 
általában látható csavarokkal közvetlenül a falra szereljük. 
Mivel a szellőzés nem kivitelezhető a lemez hátoldalán, 
a párazáró réteget a kompakt lemez és a fal közé kell 
beépíteni. A kompakt lemez maximális ajánlott magassága 
300mm. A párazáró réteget a fal felőli oldalon kell rögzíteni.

1 Kompakt lemez

2 Párazáró réteg

2

1

34

A vizesblokkoknál alkalmazott kompakt lemezeknél a 
megmunkálás és beépítés során feltétlenül biztosítani kell, 
hogy a kompakt lemezek ne legyenek kitéve fennmaradó 
víz hatásának, és megfelelő legyen a helyiség szellőzése. 
Rendkívül fontos, hogy csak korrózióálló építési anyagokat 
és kötőelemeket használjanak. Nedves területeken 
használt alkalmazásoknál elengedhetetlen, hogy a 
sarokcsatlakozásokat mechanikai eszközökkel, például 
tiplikkel vagy ékekkel megerősítsék, és hogy vízálló 
ragasztórendszert alkalmazzanak. Fokozott kopásnak/
elhasználódásnak kitett, nagy forgalmú helyiségekben 
történő alkalmazás esetén, a padló és a lemez alsó széle 
között minimum 120 mm-es távolságot kell tartani.  

1 120 mm-es hézag

1

Fontos, hogy az ilyen helyiségekben megfelelő szellőzés 
álljon rendelkezésre, és hogy a zuhanyhasználat után a 
kompakt lemezek meg tudjanak száradni.  

A nedvszívó, ásványi alapú hordozórétegeket, pl. a falakat, 
illetve a vakolatot, rugalmas, vízálló záróréteggel kell 
előkezelni. Ezek a zárórétegek, amelyek általában ecsettel 
felvihetők, megakadályozzák, hogy víz hatoljon be az 
alátámasztó szerkezetbe. 

35

Szóba jöhető párazáró rétegek 
 
Folyékony bevonatok
→ OTTO CHEMIE: OTTOFLEX folyékony fólia
→ FERMACELL: Fermacell folyékony fólia
→ KNAUF: Knauf felülettömítő 

Tömítőmembránok 
→ OTTO CHEMIE: OTTOFLEX tömítőmembrán 
→ KNAUF: Knauf tömítő- és elválasztómembrán

4.2 Burkolatok vizesblokkokhoz és 
zuhanyzókba
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Megfelelő tömítési rendszerekre az 53. oldalon, a „Közvetlen 
fel- és lerakás” címszó alatt találhatók javaslatok. Az 
anyagok nedvességállósági osztályait össze kell hangolni a 
gyártókkal vagy beszállítókkal, az adott gyártók feldolgozási 
utasításait pedig kötelezően be kell tartani. A gyártó 
felhasználási útmutatójának való megfelelés kötelező. 

 � Az alátámasztó szerkezet tömítése a zuhanyzó 
burkolásához

 � A fülke ajtajához az elemeket mindig hosszanti 
csíkok formájában alkalmazza

 � A kompakt lemezeket nem szabad kitenni a 
közézárt nedvesség hatásának

 � A kompakt lemezeknél rendkívül fontos, hogy a 
nedvesség egyensúlyban maradjon az elülső és a 
hátoldalon.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE

4.3 Bútorajtók 
 
Az ajtók szélessége nem szabad, hogy nagyobb legyen 
a magasságuknál. Mivel a hossz mentén jelentkező 
méretváltozás csupán körülbelül fele akkora, mint a 
szélesség mentén, tanácsos az ajtószárnyakat a kompakt 
lemez hosszanti irányában elvágni. Ha az ajtólap előtt és 
mögött túl nagyok a különbségek a fennálló hőmérséklet- 
vagy relatív légnedvesség között, ez a kompakt lemez 
vetemedését idézheti elő. Ezért rendkívül fontos, hogy 
a levegő kellő mértékben tudjon keringeni az olyan 
beépítéseknél, mint például a mosdó- vagy öltözőfülkékben. 
Az ajtópántok számának meghatározásában döntő szerepet 
játszik az ajtó szélessége, magassága és tömege. A többi 
tényező, mint például a beépítés helye, vagy hogy várható-e 
további igénybevétel a ruhaakasztók felerősítése miatt, 
esetenként jelentős mértékben változhat, és ezt ugyancsak 
számításba kell venni.  
 
Ezért az itt megadott információ (lásd a 36 . ábrát) csupán 
irányadó jellegű és kizárólag 13 mm vastag és legfeljebb 
600 mm széles ajtóra vonatkozik. Próbaszerelés elvégezése 
ajánlatos. A nagy igénybevételre tervezett alkalmazásoknál 
a felső ajtópánt alá, attól legfeljebb 100 mm távolságban, 
egy további ajtópántot is fel lehet szerelni. Jó, ha a felső 
és alsó ajtópánt a lap külső szélétől mérve legalább min. 
100 mm-re van. A célra alkalmas csuklópántokat kínál 
például a Häfele, a Blum (Expando T) vagy a Prämeta vállalat 
(3000-es sorozat) (lásd a 37 . ábrát).

2 Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer • 04.13
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4.4 Asztallapok 
 
A kompakt lemez igen jól megállja a helyét asztallapként, 
például irodákban, konferenciatermekben, iskolákban és 
műhelyekben. A lapvastagságot, a rögzítési távolságokat 
és a kereten túlnyúló részeket a várható terhelésekkel 
összhangban kell kialakítani. Az asztallapok nem lehetnek 
vékonyabbak 10 mm-nél annak érdekében, hogy a csavaros 
csatlakozások elkészítéséhez, kellő anyagvastagság 
álljon rendelkezésre. Az asztallapokat többféle rögzítési 
módszerrel lehet hozzáerősíteni a keretekhez vagy 
aljzatokhoz.  Fontos, hogy az összeszerelés feszülésmentes 
módon történjen.  A csavarokat közvetlenül a táblába 
helyezni, vagy becsavaró hüvelyt lehet használni.   
Az alátámasztó szerkezetben úgy kell kialakítani a rögzítési 
pontokat, hogy a tágulás felvételére elegendő szabad hely 
álljon rendelkezésre. A furat átmérőjét célszerű a kötőelem 
átmérőjénél 2–3 mm-rel nagyobbra venni. 

Túlnyúlás

Szerelési távolság

Túlnyúlás

Lapvastagság [mm] Túlnyúlás [mm] Szerelési távolság [mm]

10 max. 100 310

12 max. 150 390

13 max. 200 440

38
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4.5 Kompakt munkalapok beépítése 
 
A kompakt lemezeket, nedvességállóságuk és ellenálló 
képességük miatt rendkívül gyakran alkalmazzák konyhai és 
fürdőszobai munkalapként.  

A kompakt munkalapok megmunkálásánál és beépítésénél 
azonban az alak- és méretváltozásokat kezdettől fogva 
számításba kell venni. A hőmérséklet változásainak hatására 
a munkalap zsugorodhat vagy tágulhat. A kompakt munkalap 
hosszanti méretváltozása körülbelül feleakkora, mint a 
keresztirányú méretváltozás. Általában célszerű 2 mm/m 
nagyságú tágulási ráhagyásról gondoskodni. További 
részleteket a 44. oldalon, a „3. Megmunkálás” címszó alatt 
olvashat. 
 
 
4.6 Mosogatók és főzőlapok beépítése 
 
A főzőlapoknak vagy mosogatóknak szánt kivágásokat az itt 
megadott méretek és pozíciók vagy a gyártó által mellékelt 
beépítési sablon alapján kell készíteni. A gyártó által a 
termékhez mellékelt vagy beépített száraz tömítéseket a 
beépítési útmutató szerint kell használni – lásd a 40 . ábrát. 

A kompakt munkalap kivágásakor a berepedés elkerülése 
érdekében vegye figyelembe a 3.1 „Kivágások” fejezetben 
található információkat.  

A kivágások széleit gondosan védeni kell a szerkezet 
belsejébe behatoló nedvesség ellen. A kompakt munkalapok 
homogén és vízálló szerkezetének köszönhetően az 
illesztések tömítése nem feltétlenül szükséges. A tömítés 
azonban megakadályozza, hogy nedvesség jusson a 
szerkezet belsejébe.

Rögzítőkonzol

40

Minden bemutatott és említett dekor reprodukció. 55



A kivágás széleinél, különösen a főzőlapoknak szánt 
kivágások esetében biztosítsa a központosságot és 
a megfelelő biztonsági ráhagyást. Kövesse a gyártó 
útmutatásait. Biztonsági okokból a főzőlap nem érintkezhet 
a vágott éllel, mivel bizonyos üzemeltetési körülmények 
között a hőmérséklet akár a 150 °C-ot is elérheti. További 
beépítési lehetőség az egy síkban lévő vagy a süllyesztett 
megoldás.

Kerámia tűzhelylap 

beépítése

41

Mosogatótálca beépítése 

alulról

1 12 mm-es hézag

42

A mosogatók beépítésekor a kompakt munkalapok speciális 
megoldást igényelnek. Erre szolgál az EGGER rögzítőkészlet, 
amellyel a beépítés egyszerűen elvégezhető – lásd a 43

. ábrát. Kompakt munkalapoknál a rögzítőcsíkokat a 
széleken ragasztjuk – lásd a 44 . ábrát. Részletes információ 
az „EGGER rögzítőkészlet mosogatókhoz” című műszaki 
tájékoztatóban található. 

A rögzítőkészlet ragasztásához az erőhatások 
kiegyensúlyozása érdekében feszüléskiegyenlítő 
ragasztórendszer használata szükséges, mint pl. az Otto 
Chemie vállalat Ottocoll M500 terméke. További javasolt 
ragasztók a 3.3 „Összekötés” című fejezetben találhatók, a 
46. oldalon.

Ragasztott

43

44

1
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A fennmaradó munkalapszélek egyetlen ponton sem 
lehetnek keskenyebbek 50 mm-nél. Ergonómiai okokból a 
főzőlap felülete és az álló szekrény közötti távolság nem 
lehet kisebb 300 mm-nél. A főzőlapot a gyártója által 
megadott biztonsági ráhagyással építse be. Ajánlatos a 
mosogató és a főzőlap között is ugyanekkora távolságot 
hagyni – lásd a 45 . ábrát.

≥ 300 mm ≥ 300 mm

≥ 5
0 

m
m

≥ 5
0 

m
m

Biztonsági és ergonómiai okokból a konyha tervezését 
konyhákra szakosodott belsőépítész szakemberrel kell 
egyeztetni, a kivitelezéssel pedig egy erre szakosodott 
céget kell megbízni. Különösen az elektromos, gáz- és 
vízcsatlakozásokat kell képzett szakemberekkel kivitelezni. 
A sarokcsatlakozások területén a kivágások és nyílások 
megtervezése során minimum 300 mm-es távolsággal kell 
számolni – lásd a 45 . és a 46 . ábrát.

Helyes Helytelen

Helyes Helytelen

×

×

≥ 300 mm

≥ 300 mm
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Miután a munkalapon ki lettek alakítva a kivágások, minden 
további szállítást a lehető legnagyobb körültekintéssel kell 
végezni, nehogy a munkalap megrongálódjon. A kompakt 
munkalapokat függőlegesen felállítva kell mozgatni, 
mivel vízszintes helyzetben mozgatva könnyebben 
megsérülhetnek a kivágásoknál. 

Hagyományos mosogató- és tűzhelyszekrények esetén 
általában használható a szabványos beépítés. Mosogató- 
és/vagy tűzhelyszekrények beépítéséhez fém kereszttartók 
használata ajánlott – lásd a 47 . ábrát. A fém kereszttartó 
megvédi a kompakt munkalapot az esetleges elhajlástól, 
ami amiatt következhet be, hogy a munkalapot gyengítik 
a mosogatónak és/vagy a főzőlapnak szánt kivágások, 
és minimálisra csökken az érintkezési felület a szekrény 
felületével. 

A stabilizáláson kívül a fém kereszttartók a munkalapok vagy 
lemezek rögzítésére is használhatók – lásd a 48 . ábrát. 

A fém kereszttartók beszereléséhez furatokat kell fúrni a 
szerkezet oldalába. Ennek során két db, 8 mm átmérőjű 
és 7 mm mély furatot kell készíteni. Egy további furatra 
is szükség van 5 mm átmérővel és 13 mm-es mélységgel, 
amennyiben a rögzítéshez 6,3 × 13 mm-es Euro csavart 
használunk – lásd a 49 . és az 50 . ábrát.

47

48

49

50

Az EGGER fém kereszttartók 600, 800, 900, 1000 és 
1200 mm szélességű és különböző oldalfalvastagságú 
szekrényekhez elérhetők. A csomagban található 
rögzítőcsavarok kompakt munkalapok beépítéséhez 
használhatók. Fontos, hogy a rögzítőcsavart a fém 
kereszttartóban lévő ovális furaton keresztül csavarja be a 
munkalapba. 

Részletes információ az „EGGER fém kereszttartók mosogató- 
és tűzhelyszekrényekhez” című műszaki tájékoztatóban 
található.
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4.7 Munkalapkötések és sarokkötések 
 
Általában 4100 mm-es hosszig a munkalapok kötés nélkül 
is lerakhatók, így elkerülhetők a lapok közötti kötések. A 
munkalapok közti sarokkötések mégis gyakoriak. Ezeket 
nem célszerű pl. főzőlapoknak vagy mosogatóknak szánt 
bevágásokkal vagy kivágásokkal gyengíteni. A munkalapokon 
a sarokkötéseket körfűrészes gérvágással vagy CNC alakmaró, 
illetve sablonok segítségével kézi alakmaró használatával 
kell elkészíteni – lásd az 51 . és az 52 . ábrát.

51

52

A munkalapkötéseket és a sarokkötéseket úgy kell 
elkészíteni, hogy azok precízen és szorosan illeszkedjenek. 
Homogén szerkezetükből adódóan a kompakt munkalapok 
nem igényelnek tömítést. A sarokkötések tömítése 
azonban megakadályozza, hogy nedvesség jusson a 
szerkezet belsejébe. Ezért külön erre a célra, a konyhai 
munkalapok kötéseinek (sarokkötéseinek) tömítéséhez 
fejlesztettük ki az EGGER tömítőanyagot. A rugalmas 
tömítőanyag megbízhatóan megakadályozza a pára és a 
nedvesség bejutását a sarokkötések belsejébe. Ellenáll 
a tisztítószereknek, víznek, zsíroknak, olajoknak stb., 
és szürke, fehér, fekete és barna színben kapható. Egy 
10 g-os tubus tartalma átlagosan egy 600 mm hosszúságú 
sarokkötéshez elegendő – lásd az 56 . ábrát.

56

A kompakt munkalapok a hosszanti oldalakon lemarással 
van ellátva. Továbbá, ha a keresztirányú élek is le vannak 
marva, a szokásos kontúrmarásra sincs szükség. A ferde 
lemarás elválasztja egymástól a két munkalapot, ami – a kő 
munkalapokhoz hasonlóan – célzottan kiemeli a munkalap 
elején található fózolást – lásd az 54 . ábrát. Ha a kompakt 
munkalapot méretre vágják, célszerű ugyanolyan kialakítású 
ferde lemarást alkalmazni. 

A tömítőanyag felvitele a tubus membrános kupakjának 
felszúrásával indul, ezt követi a fekete applikátor 
felcsavarása – lásd az 53 . ábrát. Ezután az applikátort 
végighúzzuk a munkalapok sarokkötésének felső oldalán, 
miközben a tömítőanyagot egyenletesen kinyomjuk a 
tubusból. A munkalapokat a tömítőanyag felvitele után 
azonnal össze kell illeszteni és össze kell csavarozni. Az 
esetlegesen mellément tömítőanyagot azonnal el kell 
távolítani erre alkalmas tisztítószerrel. 

További részletes információt, valamint a munkalapdekorok 
színkombinációira vonatkozó javaslatokat az „EGGER 
tömítőanyag sarokkötésekhez” című műszaki adatlapon 
talál.
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Az egyes munkalapokat mechanikai rögzítőrendszerekkel 
(munkalap-összehúzókkal) kötjük össze egymással, majd 
összekötőelemekkel / lemezekkel és ragasztással rögzítjük a 
helyükre. Kisebb vastagságuk miatt a kompakt munkalapok 
speciális munkalap-összehúzók használatát igénylik. Az 
EGGER készletben kínál összehúzókat a 12 mm vastagságú 
munkalapokhoz – lásd az 55 . ábrát. 

R 25

R 3

47

8

A 12 mm-es csatlakozóhoz 8 mm mély zsebet kell a kompakt 
lemezbe marni – lásd az 56 . ábrát.

Részletes információ az „EGGER munkalap-csatlakozók” 
című műszaki adatlapon található. A munkalap-összehúzók 
darabszáma a munkalap szélességétől függ. ≤ 799 mm 
munkalapszélesség esetén általában két összehúzót, 
≥ 800 mm munkalapszélesség esetén három összehúzót 
használunk. Azt, hogy a sarokkötés ne törje meg a síkot, 
úgy biztosíthatjuk, hogy a munkalap felületét vesszük 
referenciának az összekötőelemek hornyainak kimarásakor, 
és gondoskodunk azok szoros illeszkedéséről. 

Kövesse a következő eljárást:
1.  Fektesse rá a munkalapot a szekrényvázra, és 

ellenőrizze, hogy helyesen illeszkednek-e a kötések, az 
összekötőelemek és a hornyokat is beleértve.

2.  A ragasztót a 3.3.1 fejezetben, a sarokkötések 
ragasztásáról szóló részben leírtaknak megfelelően 
alkalmazza.

3.  Vigyen fel egyenletesen és folytonosan tömítőanyagot 
(pl. az EGGER tömítőanyagot) az alakmart vagy kivágott 
felső szélekre. Szükség esetén használjon applikátort. 
Ezt közvetlenül azelőtt célszerű megtenni, hogy a 
helyére csavarozná a munkalap-csatlakozókat.

4.  Kösse össze a munkalapokat, szerelje be a 
szerelvényeket és lazán húzza meg a csavarokat. 
Illessze a helyére a munkalapokat vízszintesen ékkel 
vagy szerelőszerszámmal és függőlegesen gumikalapács 
vagy szorító segítségével (burkolattal) gondoskodjon a 
védelmükről. A helyreigazítás után húzza össze kézzel a 
munkalap-csatlakozókat. A meghúzás során ellenőrizze, 
hogy a két munkalapfelület egy síkban van-e, és a 
tömítőanyag megjelenik-e. A tömítőanyag kötési ideje 
alatt ne tegye ki a munkalapokat igénybevételnek.

5.  A felesleges tömítőanyagot azonnal távolítsa el. Tisztítsa 
meg a munkalap felületét erre alkalmas tisztítószerrel, 
pl. citromsav tartalmú tisztítószer vagy aceton 
használatával. Vigyázat! A hosszabb ideig a felületen 
hagyott aceton károsíthatja a felületet. Ezért ajánlatos 
takarószalaggal letakarni a sarokkötés területét.
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4.8 Rögzítés és fali csatlakozás 
 
Mielőtt letömítené a munkalap fal menti hosszabb szélét, 
győződjön meg arról, hogy a munkalap nemcsak megfelelő 
módon alá van támasztva, hanem az alvázhoz is rögzítve 
van. Ennek elmulasztása esetén feszülések jelentkezhetnek, 
amelyek kárt tehetnek a tömítésekben. 

A lemezt a korpuszhoz való csavarozással (lásd a 3.4-es 
pont alatti magyarázatot) vagy ragasztással (lásd a 3.3-as 
pont alatti magyarázatot) lehet rögzíteni. A ragasztáshoz 
használjon tartósan rugalmas ragasztórendszert. A 
ragasztóréteg el kell, hogy érje a megadott vastagságot, hogy 
a lap minden mozgását rugalmasan elnyelhesse. 

A választott rögzítési típustól függetlenül 2 mm/m-es 
tágulási hézagot kell biztosítani. A kompakt lemezek 
megfelelő szellőzése érdekében a szerkezet tetejének 
nyitottnak kell maradnia (lásd az 57 . ábrát). A két munkalap 
sarokcsatlakozásai vízálló csatlakozólemezekkel, például 
lamellákkal kivitelezhetők.
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Beépítéskor ügyeljen arra, hogy a munkalap ne lejtsen a 
fal felé. Így ugyanis a kötések területén víz gyűlhet össze. 
Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a tömítendő felületet mind a 
munkalapon, mind a fal érintkező felületén, és a használt 
tömítőanyagtól függően kezelje elő tapadásjavító szerrel. 

Falvédő burkolatként javasolt többrétegű laminált 
lemezt használni. A megmunkálással és a beépítéssel 
kapcsolatban részletes információ az interneten, a „Falvédő 
burkolólemezek” termékismertetőjében, a letöltések között 
található.

5 Tisztítási és felhasználási javaslatok 
 
Higiénikus és tömör felületüknek köszönhetően az EGGER 
kompakt lemezek nem igényelnek különleges ápolást. 
Általában a foltokat és a kiömlött anyagokat, például 
teát, kávét, bort stb. célszerű azonnal feltisztítani, mivel 
ha hagyjuk rászáradni, nagyobb erőfeszítésbe telhet az 
eltávolításuk. Ha szükség lenne tisztításra, lehetőleg 
gyenge tisztítószereket kell használni. A háztartásokban 
használatos gyenge tisztítószerek közül, csak a különösen 
a koptató hatású összetevők vannak kitiltva, minthogy azok 
tompíthatják a felület fényességét, vagy összekarcolhatják a 
felületet. 

Mindennapi használatkor a következő információkat kell 
figyelembe venni:

 → A kompakt lemez felületén elhelyezett égő cigaretta 
a felület sérüléséhez vezet. Mindig használjon 
hamutartót.

 → A kompakt lemez felületén nem célszerű bármit is 
vágni, mert vágási nyomok maradhatnak a kompakt 
lemez felületén. Mindig használjon vágódeszkát. 

 → Ne tegyen forró tárgyakat, például fazekakat vagy 
serpenyőket a kompakt lemez felületére közvetlenül 
a főzőlapról vagy a sütőből, mivel a hőfoktól függően 
megváltozhat a kompakt lemez fénye, vagy akár 
károsodhat is a felület. Mindig használjon alátétet.

 → A kiömlött folyadékot lehetőleg azonnal fel kell 
takarítani, mivel ha a felület hosszabb ideig ki van téve 
bizonyos anyagok hatásának, megváltozhat a kompakt 
lemez felületének fénye. A kiömlött folyadékokat 
különösen a kivágások és kötések körüli helyekről kell 
gyorsan és alaposan feltakarítani.

 → Ezek az ajánlások főleg a matt kompakt lemezekre 
vonatkoznak, mert ezeken jobban meglátszanak az 
elhasználódás nyomai. A „Tisztítási és használati 
útmutató EGGER kompakt lemezekhez” című anyagban 
részletesebb információ is olvasható:  
www.egger.com/compactlaminate. 

6 Hulladékkezelés 
 
Igen magas fűtőértéküknek köszönhetően a kompakt 
lemezek megfelelő hulladékégető üzemben jól 
ártalmatlaníthatók. A vonatkozó hulladékgazdálkodási 
törvények és rendelkezések minden esetben betartandók.

A megmunkálási utasításokat a rendelkezésünkre álló, lehető 
legjobb információ alapján és kellő gondossággal készítettük el. A 
benne közzétett információk a gyakorlati tapasztalatunkon, valamint 
kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. 
Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a tulajdonságok 
meglétére, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. 
A szabványokban előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a 
nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER kompakt 
lemezek folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a nyilvános 
dokumentumok módosítása műszaki változásokat vonhat maga után.  
Ezért, a megmunkálási utasítások tartalma nem szolgálhat használati 
utasításként, és nem von maga után jogi kötelezettségeket.  Az 
értékesítésre és a szállításra vonatkozó általános szerződési feltételeink 
érvényesek.
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A környezetvédelmi ciklus – 
a fenntarthatóság számunkra több egy kimondott szónál.

Megújuló energia
Az alapanyagként már nem 
hasznosítható biomasszát 
és faipari melléktermékeket 
biomassza-erőműveinkben 
hővé és környezetbarát 
villamos energiává alakítjuk 
át.

Faalapú termékgyártás és további 
feldolgozás
A gyártási folyamataink 
környezetvédelmi jellemzőinek 
folyamatos javítása érdekében, 
nemzetközi tanúsítvánnyal 
rendelkező, ISO 50001, ISO 14001 
és EMAS szabványok előírásaival 
összhangban lévő energetikai és 
környezetirányítási rendszereket 
használunk.

Újrahasznosítás
A faalapú anyagok 
gyártása során 
keletkező hulladékot 
újrahasznosítjuk. A 
hulladék használt árukból, 
például bútorokból, 
raklapokból vagy 
csomagolóanyagokból 
származik. Ezáltal óvjuk a 
nyersanyag-erőforrásokat, 
és meghosszabbítjuk a 
CO₂-tárolás hatását.

Fűrészüzemből származó 
melléktermékek használata
A melléktermékeket kizárólag 
helyi és tanúsítvánnyal ellátott 
fűrészüzemektől vásároljuk. A 
melléktermékek felhasználásával 
kíméljük a természeti erőforrásokat.

Tervezés és felhasználás
A környezetvédelmi 
terméknyilatkozatok (EPD) kiadásával 
teljes átláthatóságot biztosítunk. 
Ezek a terméknyilatkozatok 
fontos tudnivalókkal szolgálnak 
a szakemberek számára a 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok tekintetében, valamint 
az érdekelt végfelhasználók 
számára is elérhetők – mindegyik 
alaptermékünkre vonatkozóan.

Fenntartható erdőgazdálkodás
Támogatjuk az ENSZ által meghatározott, 
fenntartható fejlődésre irányuló célokat. 
Az FFC 15. pontjával összhangban küzdünk 
a bolygó ökoszisztémáinak védelméért 
és helyreállításáért, valamint az erdők 
fenntartható kezelésének fejlesztéséért.  
Az általunk feldolgozott faanyag az ISO 
38200 alapján 100%-ban igazolt,  
legális és ellenőrzött forrásból származik. 
Nyers fát kizárólag helyi, FSC®, PEFC 
vagy SFI tanúsítvánnyal ellátott erdőkből 
vásárolunk.
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A fa alapanyagok használatával hozzájárulhatunk  
a klímaváltozás elleni küzdelemhez...

Részünkről teljes átláthatóságot, Önnek pedig papírmentes munkát biztosítunk
Takarítson meg időt és energiát a fenntarthatósági tanúsítványt megkövetelő pályázati kiírásokhoz vagy projektekhez szükséges 
dokumentáció benyújtásakor. A környezetvédelmi és egészségügyi szempontokkal kapcsolatos tudnivalók immár elérhetőek - a 
“terméknyilatkozattal ellátott” EGGER termékeknek köszönhetően.

 → Tudjon meg többet itt: www.egger.com/environment

*  az EN 15804 szerinti, külső fél által hitelesített számítás, lásd a 
Környezetvédelmi terméknyilatkozatot.

**  egyéni módszerrel végzett, nem hitelesített számítás,  
a száraz tömeg arányában. Az értékek átlagos 
termékszerkezeten alapulnak, és a vastagságtól és a választott 
bevonattól függően kis mértékben változóak lehetnek.

… itt pontosan megtudhatja, hogyan.
A brosúrához a bemutatott termékekre vonatkozó környezetvédelmi teljesítményt is mellékeljük:

Termékszerkezet:
Eurodekor laminált forgácslapok

CO₂-lábnyom*
A fa alapanyagok kímélik az éghajlatot. 
Több szén-dioxidot kötnek meg, mint amennyit 
a gyártás során kibocsátanak.

Hozzájárulás a biogazdasághoz**
A fa alapanyagok újranőnek. A fosszilis 
nyersanyagokkal ellentétben a fa megújuló 
erőforrás.

Hozzájárulás a körkörös gazdasághoz**
Megőrizzük a természeti erőforrásokat. Körforgásos 
gazdaságot folytatunk, és a meglévő faanyagot a 
lehető legjobban hasznosítjuk.

Helyi forrásból származó faanyagok beszerzése
Előnyt adunk a rövidebb távú szállításnak. A 
felhasznált friss fát elsősorban helyben szerzünk be.

Igazolt és tanúsított forrásból származó 
faanyagok beszerzése
Igazolt és tanúsított forrásból származó faanyagokat 
használunk. Elkötelezettek vagyunk a fenntartható 
erdőgazdálkodás és ellátási láncaink felügyelete 
mellett.

A fenntarthatósági mutatóinkkal kapcsolatos 
további információkért látogasson el a következő 
oldalra: www.egger.com/ecofacts

2021-es adatok. Az aktuális adatokért látogasson el termékoldalainkra
www.egger.com/products-interior
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– 13.8 kg CO₂ / m2

87 % ban megújuló erőforrásból származó anyagból 
13 % ban fosszilis erőforrásból származó anyagból

23 % ban újrahasznosított anyagból 
42 % ban fűrészüzemből származó melléktermékekből 
és fogyasztás előtti újrahasznosított fából 
35 % ban természetes erőforrásokból

68 % ban helyi eredetű faanyagból

100 % ban igazoltan legális eredetű faanyagból 
melynek 61% a tanúsítvánnyal is rendelkezik
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www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol 

Ausztria

t +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

Pf. 38

725400 Rădăuţi, jud. Suceava 

Románia

t +40 372 4 - 38000 

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

3105 Unterradlberg 

Ausztria

t +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

PL-11-300 Biskupiec 

Lengyelország

t +48 89 332 81 03 

info-bis@egger.com

Magyarorszag

EGGER HU

t +36 30 6700233

info-hu@egger.com




