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Műszaki adatlap
EGGER PerfectSense Topmatt dekoritlemez

Leírás
Leírás:
EGGER PerfectSense Topmatt dekoritlemez
Védőfólia:
Igen
Szélesség:
1,310 mm
Névleges vastagság – lap formátum: 0.60; 0.80 és 1.20 mm
Maximális hossz:
5,600 mm
Minimális hossz:
800 mm
Névleges vastagság – tekercs formátum: 0.60 mm
Tekercs hossz:
200 és 400 m
Magátmérő:
150 mm

Elérhetőség
Az 0.80 mm-es névleges vastagságú EGGER PerfectSense Topmatt dekoritlemez az EGGER Dekoratív Kollekció részét képezi.
Elérhető 1 db-tól a raktárprogram részét képező dekorokban, az adott régió elérhetőségi tájékoztató alapján. A 0.60 mm-es és 1.20
mm-es vastagságú dekoritlemezek gyártása 260m2 minimális rendelési mennyiség mellett és kérésre gyártható.

Műszaki adatok
A lakkozott felületű dekoritlemezek jelenleg nem szerepelnek az EN 438-as szabványban. Az EN 438-3 szabvány értelmében a
PefectSense Topmatt dekoritlemez hozzárendelhető a szabványos HGS (Horizontal General-purpose Standard) besoroláshoz. Ez
azt jelenti, hogy a dekoritlemez ugyan vízszintes alkalmazásokhoz is felhasználható, utólagos alakításra azonban már nincs mód.

Tulajdonság

Vizsgálati
szabvány

Egység vagy jellemző

Érték

Vastagság

EN 438-2

Hossz1) és szélességb

EN 438-2

mm
0.60 és 0.80
1.20
mm

Síkfekvésa

EN 438-2

mm/m (max.)

60

Felületi kopásállóság

EN 438-2

Fordulatszám (min.)

150
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± 0.10
± 0.15
+10/-0
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Tulajdonság

Vizsgálati
szabvány

Egység vagy jellemző

Érték
≥ 15
≥ 20
≥ 25
≥4

Ütésállóság kis átmérőjű golyóval vizsgálva

EN 438-2

Karcállóság

EN 438-2

N (min)
0.60 mm-es vastagság
0.80 mm-es vastagság
1.20 mm-es vastagság
Osztály

Vízpárával szembeni ellenállóképesség

EN 438-2

Osztály (min.)

4

Száraz hővel szembeni ellenállás (160 °C)

EN 438-2

4

Alaktartás magas hőmérsékleten

EN 438-2

Nedves hővel szembeni ellenállás (100 °C)

EN 438-2
EN 438-2

Osztály (min.)
% max.
La
Tb
Osztály (min.)
Osztály (min.)
1.és 2. csoport
3. csoport
Szürkeárnyalatos skála érték

Foltállóság
Fényálló képesség [Xenon ívlámpával vizsgálva]

EN 438-2

0.55
1.05
4
5
4
4-5

1) A

hosszúsági tűrés csak lemez formában szállított dekoritlemezre vonatkozik, tekercsekre azonban nem
a Feltéve, hogy a dekoritlemezt az EGGER által javasolt módon és körülmények között tárolják.
b A méretre vágott lapokra vonatkozó tűrések az EGGER és a vásárló között létrejött megállapodás tárgyát képezik.
La = a rostos lemezanyag hosszirányában (általában a dekoritlemez leghosszabb méretének irányában).
Tb = a rostos lemezanyag kereszt- és hosszirányában (az L irányra merőlegesen).

Alkalmazás / Műszaki utasítás
A PerfectSense Topmatt dekoritlemez védőfóliával van ellátva, amely védi a felületet a szállítás és feldolgozás során. Kérjük, tekintse
meg a részletes „Védőfoliával ellátott EGGER dekoritlemez” nevű adatlapot. A PerfectSense Topmatt dekoritlemez lakkozott felülete
nem biztosíték arra, hogy az Eurodekor, PerfectSense lakkozott lapok vagy az EGGER dekoritlemez színével 100%-osan egyezni
fog.

Ápolási és tisztítási eljárás
Ellenálló, higiénikus és tömör felületének köszönhetően az EGGER PerfectSense Topmatt dekoritlemez nem igényel különösebb
ápolást. A felület általánosan könnyedén tisztítható. Ne használjon fertőtlenítő tisztítószereket vagy dörzsölő hatású mosószereket,
mivel az ehhez hasonló tisztítószerek tompíthatják a felület fényességét és/vagy megkarcolhatják az anyag felületét. A műanyagalapú
tisztítószerekben bizonyos esetekben alkalmazott szerek a fényesség szint változásához is vezethetnek, valamint az ujjlenyomattaszító hatás fenntartása érdekében is maradéktalanul el kell távolítani a felületről.
A részletesebb információkért, kérjük tekintse meg az „EGGER dekoritlemezek tisztítási és ápolási útmutatóját”.
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További útmutatók / Termékinformációk
További információkat az alábbi dokumentumban talál:
 Az „EGGER dekoritlemezek feldolgozási útmutatója”
 “Védőfóliával ellátott EGGER dekoritlemezek” műszaki adatlapja
 Az „EGGER dekoritlemezek ápolási és tisztítási útmutatója”

Előzetes megjegyzés:
Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gondossággal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A benne közzé tett információk a gyakorlati tapasztalatunkon valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét
tükrözik. Kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek garanciát a termékjellemzők vagy az adott felhasználási módra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért,
tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER PerfectSense dekoritlemez folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a nyilvános dokumentumok módosítása
műszaki jellegű változásokat vonhat maga után. Ez az adatlap nem minősül használati utasításnak, sem jogilag kötelező hatályú szöveganyagnak.

Felelős személy: Bútor és belsőépítészeti termékmenedzsment

