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Fișă de date tehnice
Împachetare – EGGER Eurodekor/Eurodekor
Plus
Descrierea materialului: materialele EGGER Eurodekor sunt plăci de PAL melaminat,
care se pretează pentru aplicațiile interioare, cum ar fi pentru mobilier și amenajări
interioare.
Posibile panouri suport: placă de PAL brută Eurospan, EGGER MDF

Valabilitate
Eurodekor 2.800 x 2.070 mm
Colecția EGGER de produse decorative - ca împachetare standard
Client industrial - ca împachetare standard

Descriere
Pentru toate fabricile, cu excepția Hexham și Rion:











1.

Eticheta paletului: consultați figura pentru poziționare. Eticheta paletului acoperă mențiunea „www.egger.com” de
pe carton. Eticheta paletului este lipită pe cartonul de protecție și este îndoită peste margine.

2.

Bloc Eurolight:

3.

Protecție din carton în partea superioară: grafică pentru „Egger Eurodekor” care include instrucțiuni de siguranță.

4.

Placă de protecție în partea superioară: numai cu varianta „Eurodekor Plus” ML/MW04 sau mai gros
 16 - 19 mm, Eurodekor calitatea 3.

5.

Placă de protecție în partea inferioară: plăci de PAL brute Eurospan sau Eurodekor calitatea 3.
pentru Eurodekor < 15 mm  placa de protecție: 16 - 19 mm
pentru Eurodekor ≥ 15 mm  placa de protecție: 7 - 19 mm; 7 - 10 mm în Rusia

4 blocuri; 80 x 80 mm (98 x 80 mm în Brilon), consultați figura pentru poziționare.
Benzi PET de culoare verde și având dimensiunile 15,5 x 1,0 mm.

Responsabil: Management de produs Mobilier și amenajări interioare
din 3
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Pentru fabricile Hexham și Rio:










1.

Eticheta paletului: consultați figura pentru poziționare. Eticheta paletului acoperă mențiunea „www.egger.com” de
pe carton. Eticheta paletului este lipită pe cartonul de protecție și este îndoită peste margine.

2.

Bloc Eurolight:

3.

Protecție din carton în partea superioară: grafică pentru „Egger Eurodekor” care include instrucțiuni de siguranță.

4.

Placă de protecție în partea superioară: numai cu varianta „Eurodekor Plus” ML/MW04 sau mai gros
 16 - 19 mm, Eurodekor calitatea 3.

5.

Placă de protecție în partea inferioară: plăci de PAL brute Eurospan sau Eurodekor calitatea 3.
pentru Eurodekor < 15 mm  placa de protecție: 16 - 19 mm
pentru Eurodekor ≥ 15 mm  placa de protecție: 7 - 19 mm

4 blocuri; 80 x 80 mm, consultați figura pentru poziționare.
Benzi PET de culoare verde și având dimensiunile 15,5 x 1,0 mm.

Responsabil: Management de produs Mobilier și amenajări interioare
din 3
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Valabilitate
Eurodekor 5.610 x 2.070 mm
Colecția EGGER de produse decorative - ca împachetare standard
Client industrial - ca împachetare standard

Descriere
Pentru toate fabricile, cu excepția Hexham și Rion:

Pentru fabricile Hexham și Rio:

1.

Eticheta paletului: consultați figura pentru poziționare. Eticheta paletului acoperă mențiunea „www.egger.com” de
pe carton. Eticheta paletului este lipită pe cartonul de protecție și este îndoită peste margine.

2.

Bloc Eurolight:

3.

Protecție din carton în partea superioară: grafică pentru „Egger Eurodekor” care include instrucțiuni de siguranță.

4.

Placă de protecție în partea superioară: numai cu varianta „Eurodekor Plus” ML/MW04 sau mai gros
 16 - 19 mm, Eurodekor calitatea 3.

5.

Placă de protecție în partea inferioară: plăci de PAL brute Eurospan sau Eurodekor calitatea 3.
pentru Eurodekor < 15 mm  placa de protecție: 16 - 19 mm

8 blocuri; 80 x 80 mm (98 x 80 mm în Brilon), consultați figura pentru poziționare.
Benzi PET de culoare verde și având dimensiunile 15,5 x 1,0 mm.

pentru Eurodekor ≥ 15 mm  placa de protecție: 7 - 19 mm; 7 - 10 mm în Rusia

Notă provizorie:
Această fișă de date tehnice a fost întocmită cu atenție pe baza tuturor informațiilor de care dispunem în acest moment. Scopul este pur informativ, iar această fișă nu constituie o
garanție din punctul de vedere al proprietăților produsului sau al caracterului adecvat al acestuia pentru utilizări specifice. Se bazează pe experiențe practice, propriile noastre teste și
reflectă nivelul actual al cunoștințelor noastre. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de greșeli, erori în ceea ce privește standardele sau greșeli de tipar. În plus, modificări
tehnice pot rezulta din dezvoltarea continuă a plăcilor EGGER Eurodekor, precum și din modificările aduse standardelor și documentelor emise de autorități. Prin urmare, conținutul
prezentelor instrucțiuni de prelucrare nu poate servi drept instrucțiuni de utilizare și nici nu are un caracter obligatoriu din punct de vedere legal.

Responsabil: Management de produs Mobilier și amenajări interioare
din 3

Pagina 3

