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Компактни работни 
плотове 
Водоустойчиви, дълготрайни и 
с обемно оцветена сърцевина. 

Модели работни плотове  
С работните плотове на EGGER можете да изпълните желания-
та на клиентите си за модерни декори и съвременен дизайн.. 
Изключително естествени дървесни повърхности можете да 
постигнете с работните плотове Feelwood, при които структурата 
и декорът са синхронизирани. С новите компактни работни пло-
тове и работните плотове PerfectSense Topmatt с кант отговаряте 
на тенденцията за тънки материали. Асортиментът се завърша с 
утвърдените, класически работни плотове с постформинг. 
 
Повече информация на » www.egger.com/worktop-variety

Работни плотове с 
постформин 
Безшевен преход от повърхността 
по целия радиус до долната страна..

Работни плотове 
Feelwood с кант 
Дървесни репродукции с 
впечатляващ автентичен 
външен вид и усещане. 

Работни плотове 
PerfectSense Topmatt с кант 
Изключително матова, кадифено 
топла повърхност, по която 
не остават следи от пръстови 
отпечатъци. 

http://www.egger.com/worktop-variety
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Условна забележка:
Всички инструкции за обработка са изготвени надлежно, използвайки цялата налична информация. 

Предоставената информация се основава на практически опит и собствени изпитвания и отразява известните 

ни към момента данни. Информацията има единствено информативен характер и не представлява гаранция 

по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Не носим 

отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен това в резултат 

на непрекъснатата работа по усъвършенстване на продуктите на фирмата EGGER и на промени в стандарти 

и документи на публичното право са възможни технически промени. Ето защо съдържанието на настоящите 

инструкции за обработка не трябва да се разглежда като указание за употреба или като правно обвързващ 

документ. Важат нашите общи условия.
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Работен плот PerfectSense Topmatt с кант –  
Модел 100/1.5

1. Описание на материала
Асортиментът от работни плотове на EGGER е много разнообразен и освен класическите работни плотове с постформинг 
включва и други модели и варианти.

Благодарение на функционалността си работните плотове на фирмата EGGER могат да се използват 
не само в кухнята, банята, офиса, но и при производството на търговско оборудване и мебели 
за жилищни помещения. За да запазят въпреки ежедневните натоварвания пригодността си за 
експлоатация, трябва да се спазват нашите препоръки за обработка и монтаж. Приведените по-долу 
указания се отнасят за използването на продукта като кухненски плот.
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1 Ламинат 

2 Eurospan, 38 mm

3 Защитен слой с висока плътност

4 Балансиращ слой

5 UV лак

6 Уплътнение

1 Ламинат XL – Feelwood 

2 Eurospan, 38 mm

3 ABS кантове, 1,5 mm

4 Балансиращ слой

3
4

1

2

1

23

Съдържание 
1.  Описание на материала  ...............................................................................4 

2. Транспортиране, съхранение и боравене  ...................................5 

3. Обработка  ....................................................................................................................6 

4. Производство и монтаж  ................................................................................9 

5. Изхвърляне на остатъци scraps  .......................................................... 17 

6. Препоръки за поддържане и почистване  ................................ 17 

7. Видеоклипове с инструкции  .................................................................. 17 

8. Допълнителни документи / информация за продукта  ..... 17

Работен плот с постформинг – Модел 300/3 Работен плот Feelwood с кант – Модел 100/1.5

Работен плот от компактен ламинат – Модел 90/1.0

1 Ламинат PerfectSense Topmatt 

2 MDF, 16 mm

3 ABS кант, 1,5 mm

4 Балансиращ ламинат

1 Декоративен компактен ламинат 

2 Среден слой от компактен ламинат, 12 mm

3 Фаска: от всички страни. 1 × 1 mm

1. Инструкции за обработка на  
работни плотове на EGGER



Всички показани и споменати декори са репродукции. 5

2. Транспортиране, съхранение и боравене

2.1 Транспортиране 
Опаковането и транспортирането на работните плотове 
обикновено се извършва, както е показано на фигура 1

. Опаковките трябва да се транспортират в сухи условия 
и да не са изложени на климатични влияния. По време 
на транспортирането товарът трябва да е обезопасен 
срещу хлъзгане или падане чрез използване на подходящи 
средства за закрепване (ремъци за закрепване, ленти за 
закрепване и т.н.). За да се предотврати хлъзгането на 

товара следва да се използват противоплъзгащи 
подложки.  

При ръчно преместване на дълги плотове, особено 
плотове от компактен ламинат и плотове PerfectSense 
Topmatt, те трябва да се носят изправени, за да се избегне 
прекалено огъване.

След доставянето им работните плотове трябва да се 
разопаковат и съхраняват в съответствие с инструкциите 
в глава 2.2. Това е единственият начин да се осигурят 
оптимални условия за по-нататъшната обработка на 
работните плотове.

1 Картон 

2 Пластмасова лента

3 Етикет на палета

4 Работни плотове

5 Защитна плоча

6 Подложки

2.2 Съхранение и кондициониране 
Работните плотове трябва да се съхраняват в затворени 
и сухи помещения, защитени от влага. Освен това 
в помещенията трябва да преобладават нормални 
климатични условия. 

След отстраняване на оригиналната опаковка работният 
плот трябва да се съхранява върху цели, хоризонтални, 
равни, стабилни защитни плочи. Прекият контакт с пода и/
или излагането на слънце трябва да се избягва на всяка 
цена. Горният плот трябва да се покрие с ламинирана 
защитна плоча (да не е необлицовано ПДЧ), чийто размер 
не трябва да бъде по-малък от този на плота. 

Работните плотове от компактен ламинат реагират на 
промени в условията на околната среда с определена 
степен на промяна в размерите. Поради тази причина 
условията за съхранение и обработка на елементите 
трябва да бъдат максимално близки до тези, при които ще 
се използват по-късно. Преди монтирането елементите от 
компактен ламинат трябва да бъдат кондиционирани в 

продължение на достатъчно дълго време при условията на 
последващата им употреба. Препоръките за съхранение 
трябва да се спазват и на мястото за монтаж.

2.3 Боравене 
След отстраняване на опаковката и преди преминаване 
към обработка работните плотове трябва да се огледа за 
видими повреди. С оглед на сравнително голямото тегло 
се изисква специално внимание при транспортирането 
и боравенето с плотове. Като правило, всички лица, 
транспортиращи и/или боравещи с плотове, трябва да 
носят лични предпазни средства като ръкавици, предпазни 
обувки и подходящо работно облекло. Плочите трябва да 
се повдигат. Трябва да се избягва триенето една в друга на 
страните, върху които е нанесен декор.
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3. Обработка
Както е описано в глава 2.2, преди обработката на работните 
плотове се уверете, че те са достатъчно кондиционирани. 
Преди обработката работните плотове трябва да се оставят да 
престоят поне 24 часа при нормални климатични условия.

3.1 Риск за здравето поради 
образуване на прах
По време на обработката може да се образува прах. 
Съществува риск от сенсибилизация на кожата и 
дихателните пътища. В зависимост от вида на обработката 
и размера на частиците, особено при вдишване на 
прах, може да има допълнителни рискове за здравето. 
Образуването на прах трябва да се взема предвид при 
оценката на рисковете на работното място. 

 
По-специално при машинна обработка (напр. рязане, 
рендосване, фрезоване) трябва да се използва ефективна 
система за прахоулавяне в съответствие с приложимите 
разпоредби за безопасност и здраве. Когато не е 
осигурено адекватно прахоулавяне, трябва да се носят 
предпазни средства за дишане. 

3.2 Опасност от пожар и експлозия
Прахът, който се образува по време на обработката, може 
да доведе до опасност от пожар и експлозия. Трябва да се 
спазват правилата за безопасност и противопожарна защита.

3,3 Разкрояване
За разкрояването на плотовете може да се използва 
традиционно оборудване, предназначено за обработка на 
дърво, например циркуляри за рязане на плочи, циркуляри с 
работна маса, ръчни циркуляри или триони, както и фрезови 
машини с ЦПУ. Обикновено рязането се извършва с циркуляри 
за рязане на плочи или циркуляри с работна маса. Добрият 
резултат от рязането зависи от редица фактори: дали страната 
с декора гледа нагоре, правилната проекция на режещия 
диск, скоростта на подаване, формата и стъпката на зъбите, 
честотата на въртене и скоростта на рязане.
 
Пример – Циркуляр:
→ Скорост на рязане: около 40 до 60 м/сек.
→ Скорост на въртене: около. 3 000 до 4 000 об./мин.
→  Скорост на подаване: около 10 до 20 м/мин  

(ръчно подаване)

С изключение на циркулярите за рязане на плочи и фрезовите 
машини с ЦПУ рязането се извършва с ръчно подаване. 
Тъй като ламинатите на фирмата EGGER се произвеждат 
на основата на висококачествени меламинови смоли, 
натоварването на инструмента по време на обработката им е 
значително по-голямо, отколкото при работата с традиционни 
дървесни материали. Работен плот, изработен от компактен 
ламинат, води до повишено износване на инструмента поради 
високата му плътност. Препоръчваме използването на режещи 
дискове и фрези от твърда сплав или с диамантени върхове.

В зависимост от необходимото качество на рязане (груб 
или чист срез) се използва инструмент с различна форма на 
заточване на зъбите, вж. фигура 2 .

2

Плосък зъб Зъб Дупловит кух край Зъб Дупловит триъгълен

Зъб с редуваща се фаска Зъб Дупловит с фаска Трапецовиден плосък зъб
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Вид трион Страна с 
нанесен декор Приложение

Циркуляри за плочи или циркуляри  
с работна маса 
 
Работният плот лежи върху 
направляващата каретата и се  
движи срещу циркуляра.  
 
Предният ръб 1  към ограничителя.

отгоре

Ръчен циркуляр или прободен трион 
 
Ръчният циркуляр се направлява 
срещу работния плот. 
 
Предният ръб 1  към оператора.

отдолу

3.4 Ръбове и кантиране
Откритите ръбове на работните плотове на фирмата EGGER 
могат да се облицоват с термопластичен кант EGGER ABS или с 
меламинов кант на EGGER. За ръчно залепване на меламинов 
кант обикновено се използват PVAC лепила или контактно 
лепило. PVAC лепилото се нанася равномерно с четка върху 
чистата и предварително почистена от прах повърхност на 
ръба на плочата от дървесни частици. След това меламиновият 
кант се притиска с преса за кантове, стойка с притискаща 
скоба или винтова стяга, използвайки твърд блок от дърво за 
защита. При това трябва да се внимава кантът да се подава 
еднакво от предната и задната страна на плота. Използването 
на отоплителни шини може значително да намали времето за 
втвърдяване на лепилото.  
 
Моля, спазвайте указанията на производителя на 
машината и производителя на лепилото. 

За последващата обработка на меламиновия кант се 
използват фрези за кантове, пили, остри рендета или длета. 
Рязането трябва винаги да се извършва с лек натиск под 
наклонен ъгъл към ръба (срязващо действие). Меламиновите 
кантове и ABS кантовете на фирмата EGGER служат за защита 
и декоративно оформление на плотовете. Въздействието 
на влагата върху незащитени ръбове и изрязани отвори за 
керамичен плот или мивка води до подуването им. Това се 
отнася и за плотове с носеща плоча от ПДЧ тип РЗ (V100), която 
често погрешно се нарича “водоустойчива”. 

По-подробна информация можете да намерите в инструкциите 
за обработка на продукта “EGGER ABS кант” 

Плотът, изработен от компактен ламинат, от друга страна, 
поради своя строеж има еднороден, затворен ръб. Краищата 
са фрезовани във фабриката на производителя и имат 
минаващи по периметъра фаски както по горния и долния 
ръб, така и по ъглите. При при промяна на размерите на плота 
след разкрояване ръбовете трябва да се фрезоват. За още по-
красив вид на ръбовете се препоръчва да обработите канта на 
компактния ламинат със специално масло. Маслото осигурява 
допълнителна защита срещу замърсяване и нежелани 
окислителни ефекти и по този начин гарантира безупречен 
външен вид на продукта за дълго време.

При работа с ръчен циркуляр или прободен трион използвайте направляващ детайл. 
Рязането трябва да се прави от долната страна на плочата.

 �  Adler Leinölfirnis 95901
 � Adler Legno-Öl 50880ff
 � Hesse Proterra Natural-Solid-Oil GE 11254
 � Rubio Oil Plus Pure (farblos)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МАСЛА ЗА 
ОБРАБОТКА НА КАНТОВЕ

Посока на подаване

Посока на подаване

1

1
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За предпочитане е изрязванията да се правят с ръчна 
оберфреза или с фрезова машина с ЦПУ. При използване на 
прободен трион е необходимо предварително да пробиете в 
ъглите на планираното изрязване дупки със съответния радиус 
и след това да изрежете от едната дупка до другата. Рязането 
трябва да се извърши от долната страна на плочата, за да се 
избегне нарушаването на ламинираното покритие, с което е 
облицована. По-нататъшната обработка на ръбовете трябва да 
се извърши с шкурка, пила или ръчен фрезов инструмент, за 
да се избегне нащърбване. 

Поради високия натиск на рязане от особено важно значение 
е осигуряването на стабилност на обработвания детайл и 
контрол над инструмента. При пробиване на дупки в плотове 
от компактен ламинат е най-добре да използвате свредла 
за пластмаса. Всички ръбове трябва да са гладки, без 
напуквания или цепнатини, вижте фигура 3 .  
Канали и фалцове също трябва да се правят с фаски, за да се 
избегнат напуквания. При монтиране на вградени елементи 
осигурете достатъчно пространство за тяхното обемно 
разширяване. 

За повече информация и съответните препоръки за избор 
на инструменти за плотове от компактен ламинат вижте 
инструкциите за обработка "EGGER Компактни работни 
плотове”.

3.5 Изрязване на отвори
Много е важно преди започване на обработката да се 
уверите, че плотът лежи стабилно върху повърхността, така 
че при извършването на работите по рязане фрезоване 
или пробиване да не възникнат повреди. Това се отнася 
особено за тесни повърхности на плочата около отвори, 
които в резултат на неправилно положение на плочата 
по време на обработката могат да се счупят или напукат. 
Когато правите изрези, трябва също така да се уверите, 
че изрязаните части не могат да се счупят или паднат 
неконтролирано и да причинят нараняване или повреда 
на имущество. 

Изрязаните отвори за фурни и мивки трябва да се заоблят 
(минимален радиус на заобляне > 5 mm), тъй като острите 
ъгли влияят негативно на материала и могат да доведат до 
образуването на пукнатини, вижте фигура 3  и 4 . Това 
се отнася особено за готварските зоните, където поради 
честото излагане на въздействието на топлина ламинатът 
изсъхва и се образуват по-големи вътрешни напрежения в 
материала. 

Моля, във всеки конкретен случай следвайте препоръките 
на производителя и при монтажа използвайте 
предоставените шаблони! 

3

4

Правилно Неправилно
×

Правилно Неправилно

×
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5

4. Обработка и монтаж
Работните плотове имат добра стабилност на размерите. 
Промените в климатичните условия водят до свиване 
или разширяване на плота, поради което е необходимо 
да се вземат предвид възможните промени в размерите. 
Промяната в размерите на работен плот, изработен от 
компактен ламинат, е приблизително два пъти по-малка 
в надлъжна посока, отколкото в напречна посока. При 
проектирането и обработката на плота тези промени в 
размерите трябва да се вземат предвид още в началото. Като 
правило следва да се предвиди разширителна междина от 
2,0 mm/m.

4.1 Монтаж на мивки и керамични плотове

6

Сух уплътнител

3.6 Уплътняване на ръбове, изрязани участъци и пробити отвори
По принцип работните плотове на EGGER са надеждно 
защитени от проникване на влага чрез ламинирната си 
повърхност. В носещата плоча все пак може да проникне 
влага през незащитени ръбове като изрязани участъци, 
фуги, ъглови съединения, задни ръбове, пробити отвори и 
отвори за винтове. Това означава, че в последния етап на 
обработката е необходимо тези участъци да бъдат запечатани. 
Най-подходящите продукти за уплътняване на плотове са 
уплътнителни профили и самовтвърдяващи се уплътнители от 
силиконов каучук, полиуретан и акрил. 

Плотовете от компактен ламинат, от друга страна, са устойчиви 
на влага благодарение на своя строеж, но въпреки това е 
препоръчително да използвате уплътнител. Освен придаването 
на завършен вид той предотвратява навлизането на вода 
в корпуса на мебелите. При използването на уплътнител, 
в зависимост от материала на плочата, е необходимо да 
използвате праймер, който образува филм, или почистващ 
праймер.  
 
При използването на тези материали трябва стриктно да се 
спазват указанията на производителя. 

Много е важно зоните, които ще бъдат запечатвани, да 
се почистят и при използване на праймер да се спазва 
указаното от производителя време за проветряване. Нанесете 
уплътнителя, без да оставяте празнини или дупки, и загладете 
след това с вода и почистващ препарат. За да предотвратите 
замърсяването на повърхността, е необходимо преди това да 
залепите фугите с лента.  

Тръби и кабели, които ще минават през плота, трябва да се 
монтират така, че да се осигури от двете страни минимално 
разстояние от 2-3 mm, както и да се запечатат добре, вижте 
фигура 5 .

Запечатването на краищата 
на изрязаните 

участъци може да се 
извърши също и с 
двукомпонентни 
лакове или 

двукомпонентни 
лепила. За монтажа 

на вградено оборудване 
като смесителни батерии, 

мивки и керамични плотове производителите добавят в 
комплекта уплътнителни пръстени, уплътнителни профили 
или уплътняващи ленти. Винаги спазвайте указанията на 
производителя, когато ги монтирате. 

За запечатването на фуги, които се образуват в ъгловите 
съединения на плота, се препоръчва използването на 
специалния уплътнител на EGGER.  
Еластичният уплътнител надеждно предотвратява 
проникването на влага и течности в съединението. 
Допълнителна информация за уплътнението на EGGER можете 
да намерите в глава 4.2.

Отворите за вграждане на мивки или керамични плотове 
трябва да се изрежат и позиционират според данните на 
производителя или да се използват предоставените от него 
шаблони. Краищата на тези изрязани участъци трябва да 
се защитят срещу проникване на влага, както е описано 

в „Уплътняване на ръбове, изрязани участъци и пробити 
отвори“. Включените в комплекта или вградените сухи 
уплътнения и винтове, предоставени от производителя, трябва 
да се използват в съответствие с инструкциите за монтаж – 
вижте фигура 6 .
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7

Алуминиево фолио

залепено

8

9

10 11

съединено с винтове

При монтажа на всички видове плотове за вграждане - 
стъклокерамични, неръждаема стомана, отворите трябва 
задължително да се направят в съответствие с указанията 
и шаблоните за монтаж, предоставени от производителя. 
Осигурете правилно центриране и достатъчно разстояние 
до краищата на отрязания отвор. Като допълнителна 
защита срещу въздействието на топлината препоръчваме 
използването на алуминиева самозалепваща лента или 
метални профили, вижте фигура 7 . От съображения за 
безопасност вграденият готварски плот не трябва да се опира 
по краищата на отрязания отвор, тъй като неизправност в 
работата му може да доведе до повишаване на температурата 
до 150 градуса по Келвин. Други варианти за монтаж са 
монтаж наравно с работната повърхност или монтаж под 
работната повърхност. При монтажа, изпълнен наравно с 
работната повърхност, първо по краищата на изрязания отвор 
се премахва част от носещата плоча до ламината, след което 
по периметъра на изрязания отвор се нанася специална 
смола, която образува рамка, вижте фигура 8 . Монтажът 
под работната повърхност може да се извърши само ако се 
използва работен плот от компактен ламинат, вижте фигура 9 . 
 
Тъй като монтирането на стандартни мивки обикновено е 
проектирано за работни плотове с дебелина около 38 mm, 
за тънки работни плотове като “работен плот от компактен 
ламинат” и “работен плот PerfectSenseTopmatt с кант” е 
необходимо специално решение. За тази цел препоръчваме 
използването на крепежния комплект на EGGER, който 
позволява лесен монтаж, вижте фигура 10 . При плотове, 
изработени от компактен ламинат, крепежните профили се 
обръщат и залепват по напречното сечение, вижте фигура 11 . 
За по-подробна информация вижте стр. 31.
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Разстоянието от краищата на работния плот до краищата 
на изрязания отвор не трябва да бъде по-малко от 50 mm. 
За по-лесно използване разстоянието между готварския 
плот и висок шкаф не трябва да бъде по-малко от 300 
mm. От съображения за безопасност трябва стриктно да 
се спазват препоръките на производителя на готварския 
плота. Тези препоръки се отнасят и за разстоянието между 
мивката и готварския плот, вижте вижте фигура 12 .

≥ 300 mm ≥ 300 mm

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

От съображения за безопасност, както и за да бъде 
кухнята удобна за използване, проектирането й трябва 
да се съгласува със специалист по кухни, а самият монтаж 
да се извърши от специализирана фирма. Особено 
работите по свързването към електрическата, газовата и 
водоснабдителната система трябва да се извършват само 
от обучени за това специалисти. В областта на ъглови 
съединения е необходимо при планирането да се осигури 
разстояние от най-малко 300 mm, вижте фигура 13  и 14 .

Правилно Неправилно

Правилно Неправилно

×

×

≥ 300 mm

≥ 300 mm

12

13

14
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4.2 Челни и ъглови съединения на 
плотовете
По правило при монтирането на работни плотове с дължина 
4100 mm не е необходимо съединяване по дължина, което 
позволява да се избегнат фугите, но често е необходимо да се 
съединяват части на работния плот под ъгъл. Здравината на 
тази конструкция не трябва да се намалява поради изрязване 
на участък, например отвор за мивка или готварски плот вижте 
фигури 13  и 14 . Ъгловите съединения на работните плотове се 
правят чрез скосяване с циркуляри или фрезоване с фрезови 
машини с ЦПУ или специални преносими ръчни обверфрези с 
помощта на шаблони, вижте фигури 19  и 20 . 

Като алтернативен вариант могат да се използват метални 
съединителни профили. Тези профили са лесни за използване, 
но визуално нарушават единството на цялостния облик, тъй 

Ако в работния плот са изрязани отвори, той трябва да се 
транспортира изключително внимателно, за да не се "счупи". 
Работните плотове трябва да се пренасят в изправено 
положение, тъй като при хоризонтално пренасяне плотът и 
местата с изрязани отвори могат да се повредят. 

За традиционни подови шкафове обикновено може да се 
използва стандартна конструкция. Използването на метални 
планки се е доказало като много успешно при монтажа на 
мивки и/или подови шкафове. Металните планки предпазват 
работния плот от евентуално огъване, тъй като изрязването 
на отвори за мивки и/или готварски плотове намалява 
здравината на работния плот, а контактната му повърхност 
с подовите шкафове е сведена до минимум. Поради тази 
причина особено препоръчваме използването на метални 
планки на фирмата EGGER за тънките варианти “работен плот 
от компактен ламинат” и “работен плот PerfectSense Topmatt 
с кант”, вижте фигура 15 . Освен че придават стабилност, 
металните планки служат и за закрепване на работния плот 
или капаци, вижте фигура 16 .

За монтирането на металните планки е необходимо да 
пробиете отвори в страничните стени на корпуса. Схемата за 
отворите включва два отвора с диаметър 8 mm и дълбочина 7 
mm. Необходимо е да се пробие още един отвор с диаметър 
5 mm и дълбочина 13 mm , ако монтажът се извършва с винт 
Euro 6,3 × 13 mm, вижте фигури 17  и 18 .

Метални планки на фирмата EGGER се предлагат за шкафове с 
ширина 600, 800, 900, 1000 и 1200 mm, както и за странични 
страни на корпуса с различна дебелина. Включените в 
комплекта закрепващи винтове се използват за монтирането 
на работни плотове от компактен ламинат. Уверете се, че 
винтът е завинтен към плота през удължения отвор в металната 
планка. За по-подробна информация вижте стр. 32.

15

16

17

18

19
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20 21

22
23

като прекъсват равната повърхност, усложнявайки по този 
начин и процеса на почистване, вижте фигура 21 .

Челните и ъгловите съединения на работните плотове трябва 
да се изработват прецизно и да се запечатват херметически 
не само по естетически причини, но и за да се предотврати 
проникването на влага, което би довело до подуване на 
носещата плоча. За тази цел EGGER разработи специален 
уплътнител за уплътняване на съединенията (ъгловите 
съединения). Еластичният уплътнител надеждно предотвратява 
проникването на влага и течности в съединението. Устойчив 
е на почистващи препарати, вода, мазнини, масла и др. 
и се предлага в четири различни цвята Съдържанието на 
10-грамова туба е достатъчно за запечатването 
на фуга със средна дължина 600 mm, 
вижте фигура 22 .

При плотовете от компактен ламинат не е необходимо 
уплътняване поради хомогенния строеж на плочата. По 
периметъра на плота, тоест по надлъжните и напречните му 
страни, има фаска с размери 1 x 1 mm. Благодарение на тази 
фаска, която е направена от всички страни на плота, можете 
да се откажете от контурно фрезоване, което обикновено 
се използва за ъглови съединения. Фаската разделя двата 
плота един от друг, чрез което умишлено се постига специален 
акцент върху фаската на предната страна на работния плот, 
вижте фигура 23 . Това е много обичайно например при 
каменни плотове

Нанасянето на уплътнителя започва с пробиването на 
защитната мембрана на тубата и последващото завиване на 
черния дозатор за нанасяне на уплътнителя, вж. фигура 22 . 
След това дозаторът се движи по горния край на съединението 
на плота и уплътнителят равномерно се изстисква от тубата. 
Веднага след нанасянето на уплътнителя плотовете трябва 
да се съединят един с друг и да се завинтят. Излишъкът от 
уплътнител, който може да излезе от съединението, трябва 

незабавно да се отстрани с подходящо почистващо средство, 
вижте фигура 24 .

За повече информация и препоръчителни комбинации от 
цветове за съответните декори за работни плотове вижте стр. 
42.

1

2

3

1 EGGER уплътнител

2 Дибли

3 Лепило

24
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Свързването на отделните плотове се извършва с помощта 
на свързващи елементи за плотове, както и допълнителни 
крепежни елементи, така наречените плоски дибли, и 
допълнително залепване, вж. фигури 24  и 25 . В зависимост от 
избора на работен плот са необходими различни свързващи 
елементи. За “Работните плотове PerfectSense Topmatt” и 
“Работните плотове от компактен ламинат” са необходими 
специални свързващи елементи поради малката дебелина на 
материала, от който са изработени плотовете. EGGER предлага 
комплекти от такива свързващи елементи в два варианта, 
подходящи за работни плотове с дебелина 12 mm и 16 mm, вж. 
фигури 26  и 28 .

Отворът за свързващия елемент за дебелина16 mm се 
фрезова на дълбочина 11 mm, вж. фигура 27 . В компактен 
ламинат отворът за свързващия елемент за дебелина 12 mm 
се фрезова на дълбочина 8 mm, вж. фигура 29 . За повече 
информация вижте техническата листовка “EGGER свързващи 
елементи за плотове”.

Броят на свързващите елементи зависи от ширината на плота. 
Обикновено се използват два свързващи елемента за плотове 
с ширина   ≤ 799 мм и три свързващи елемента ако ширината 
на плота е ≥ 800 мм.

За да могат ръбовете на фугата да са на едно и също ниво, 
е необходимо повърхността на плота да се използва като 
референтен ръб за фрезоване на монтажните отвори за 
плоските дибли и те да бъдат здраво закрепени вътре.

Трябва да се спазват следните технологични етапи:
1.   Използвайте шкурка (P120), за да отстраните дървените 

стърготини, които са се образували във фрезованите или 
отрязаните участъци.

2.  Скосете ламината по протежението на съединението с 
шлифовъчна гъба или шкурка (P360).

3.  Поставете работните плотове върху подравнените долни 
шкафове и проверете челните съединения и монтажните отвори 
дали прилягат точно.

4.  Нанесете лепило, клас D3, върху средната и долната част на 
съединението.

5.  Нанесете равномерен и непрекъснат слой уплътнител (напр. 
EGGER уплътнител) върху горния край на фрезования или 
изрязан участък, както и върху профила и задния ръб. Трябва 
да направите това точно преди затягането на свързващите 
елементи.

6.  Свържете работните плотове, пъхнете фитингите и леко 
затегнете винтовете. Подравнете работните плотове 
хоризонтално (с клин или лост) и вертикално (с гумен чук или 
скоби - използвайте омекотяващ дистанционер като защита). 
След като ги подравните, затегнете здраво свързващите 
елементи на плота. При затягането следете повърхностите на 
двата плота да остават подравнени и уплътнителят да излиза 
от двете страни. Не натоварвайте работните плотове, докато 
уплътнителят се втвърдява, вж. фигура 24 .

7.  Отстранете незабавно излишния уплътнител. Почистете 

25

26

R 27,5

R 3

62

8

27

28

R 25

R 3

47

8

29
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4.3 Закрепвания и свързване към 
стената
Преди да уплътните съединението между работния плот 
и стената, е необходимо да се уверите, че той не само 
е достатъчно добре поддържан, но и че е надеждно 
съединен към долната конструкция. В противен случай 
натоварването може да доведе до повреждане на 
уплътненото съединение. 

За работни плотове от компактен ламинат се препоръчват 
винтове със ситна резба, тъй като имат по-добра 
устойчивост на издърпване. Работният плот обикновено 
се закрепва към долните шкафове с винтове, използвайки 
крепежните планки на долните шкафове, вж. фигура 30 .  
Този традиционен начин на закрепване може да се 
използва без проблеми при работа с тънки плотове като 
“Плотове от компактен ламинат” и “Плотове PerfectSense 
Topmatt с кант”. Трябва обаче да се отбележи, че 
контактната повърхност на тънкия работен плот върху 
планките, закрепени на долни шкафове с ширина над 600 
mm, трябва да бъде с подходящ размер, за да се избегне 
възможно огъване. За стабилизиране на долните шкафове 
и плота са много подходящи металните планки на EGGER, 
които освен това позволяват свързване на работния плот 
към долния шкаф с винтове, вж. фигура 15 .

При монтирането трябва да внимавате плотът да не е 
наклонен към стената. Това може да доведе до събиране 
на вода в зоната на съединението. В участъка на 
уплътнителната фуга работният плот и съединението 
със стената трябва да бъдат почистени, обезмаслени и 
в зависимост от използвания уплътнител предварително 
обработени със свързващ агент.

Дори при използване на водобранни лайстни трябва да 
запечатате с уплътнител местата на свързване със стената 
на задните надлъжни и напречните ръбове. При монтиране 
на работен плот от компактен ламинат е много важно да 
осигурите междина между плота и стената от поне 2 mm и 
да я запечатате, както е описано по-горе, вж. фигура 32 . 
При закрепване на профила на водобранната лайстна, на 
местата за винтовите съединения трябва предварително да 
се пробият отвори в ламината. Отворите трябва да бъдат 
поне с 1 mm по-големи от диаметъра на винтовете, за да се 
избегне напрежение в материала, вж. фигура 31 . Освен 
това преди да завинтите винта, препоръчваме да защитите 
вътрешната част на отвора за винта с уплътнител. 

За по-подробна информация вижте стр. 28 и 29.

30

31

32

повърхността на работния плот с подходящо почистващо 
средство като почиващ препарат на цитрусова основа или 
ацетон. Внимание: При продължително действие ацетонът 

може да повреди повърхността. Затова е препоръчително да 
залепите участъка около съединението с тиксо.
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4.4 Конструкция за защита срещу въздействието на водни пари
Работните плотове са особено изложени на въздействието 
на пара и топлина в зоните на съдомиялни машини и 
фурни. Затова долната страна на работния плот трябва 
допълнително да се защити, освен с нанесеното вече 
лаково покритие и уплътнителя, и с допълнителни 
конструктивни мерки. По принцип надеждна защита 
срещу водни пари осигурява самозалепващо алуминиево 
фолио, което е и лесно за използване, вж. фигура 
33 . Производителите на уреди доставят подходящи 
алуминиеви защитни ленти или защитни пластини, 
които трябва непременно да се монтират. Тази лента или 
пластина отблъсва и отвежда водната пара и топлината, 
вж. фигура 34 .

При монтажа спазвайте внимателно указанията на 
производителя.

Залепването на алуминиевото фолио от долната страна 
на панела става по различен начин за модели 300 и 
100. При работните плотове с постформинг (модел 300) 
алуминиевото фолио трябва да припокрива края на 
ламината, обвиващ ръба, с около 2 mm, вж. фигура 35 .
При работните плотове с прав ръб (модел 100) 
алуминиевото фолио трябва да се положи така, че да 
припокрива края на ABS канта с около 1 mm, вж. фигура 
36 .

33 34

35 36

Самозалепваща алуминиева лента Защитна пластина
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 Тук ще намерите видео с инструкции 
“Обработка и монтаж на компактни работни 
плотове на EGGER”.

5. Изхвърляне на остатъци

8. Допълнителни документи / информация за продуктите
Допълнителна информация можете да намерите на www.egger.com/worktops
→ Технически информационен лист “EGGER работен плот с постформинг”
→ Технически информационен лист “EGGER работен плот Feelwood с кант”
→ Технически информационен лист “EGGER работен плот PerfectSense Topmatt с кант”
→ Технически информационен лист “EGGER работен плот от компактен ламинат 
→ Техническа листовка “EGGER ламинат със структура на повърхността ST9 – Smoothtouch Matt”
→ Техническа листовка "Инструкции за почистване и поддръжка на EGGER ламинат"
→ Техническа листовка “Устойчивост на химикали – EGGER ламинат”
→ Техническа листовка “EGGER крепежен комплект за мивки”
→ Техническа листовка “EGGER свързващ елемент за работни плотове”
→ Техническа листовка “EGGER уплътнение за ъглови съединения”
→ Техническа листовка “EGGER метална планка за долни шкафове”
→ Техническа листовка “EGGER водобранна лайсна”
→ Инструкции за обработка “EGGER водобранна лайсна”

6. Препоръки за поддържане и почистване
За подробна информация относно препоръките за поддържане  
и почистване вижте стр. 34.

Поради високата си калоричност работните плотове са 
много подходящи за термично рециклирани в подходящи 
горивни съоръжения. Ако получените дървесни отпадъци 
се извозят от предприятие за отстраняване на отпадъци за 
по-нататъшното им рециклиране, често на малки участъци 
от тези дървесни материали може да остане ABS кант.  
С предприятието за отстраняване на отпадъци трябва да се 
съгласува колко голям може да бъде делът на ABS канта и 
други така наречени примеси. Трябва винаги да се спазват 
законите и разпоредбите относно обезвреждането на 
отпадъци, действащи в конкретната държава.

7. Видеоклипове с инструкции
  Тук ще намерите видео с инструкции 
“Обработка и монтаж на работни плотове с 
постформинг и кухненски стенни панели на 
EGGER”. 

https://youtu.be/BZbtS1H4fx4
http://www.egger.com/worktops
https://youtu.be/oNBcq17-V6o
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Ламинати
Предлагаме ламинатни решения за 

всички работни плотове с идентични 

декори и структури директно от склад. 

За повече информация вижте стр. 19. 

Свързващи елементи 
за плотове
За работните плотове от МДФ с дебелина 

16 мм и работните плотовете от компактен 

ламинат с дебелина 12 мм са необходими 

специални фитинги. Свързващите 

елементи са пригодени към дебелината на 

работния плот и са налични на склад. За 

повече информация вижте стр. 30. 

Кухненски стенни 
панели
Предлагаме гърбове във всички 

декори за работни плотове, както и 

в пет контрастни декора от склад във 

формат 4 100 × 640 mm. Гърбовете са 

изработени от ПДЧ с дебелина 8 mm и 

са покрити с ламинат от двете страни 

(различни декори от всяка страна) 

Инструкции за обработка, вж. стр. 20. 

Метални планки за 
долни шкафове
Металните планки са доказали, че 

са подходящи за стабилизиране на 

долни шкафове и работни плотове. 

Освен това те позволяват завинтването 

на работните плотове към долните 

шкафове. За повече информация 

вижте стр. 32. 

Водобранни лайсни 
За плотове, изработени от ПДЧ 

с дебелина 38 mm, предлагаме 

съответстващи водобранни лайсни 

с размер 4 100 х 25 х 25 mm , 

индивидуално опаковани във 

фолио. Налични на склад са също и 

съответстващи вътрешни и външни 

ъгли, както и крайни тапи. За повече 

информация вижте стр. 28. 

Уплътнение за ъглови 
съединения
Уплътнението предпазва ъгловите 

съединения от проникване на влага. 

Предлага се в сиво, бяло, черно 

и кафяво. За повече информация 

вижте стр. 33. 

Комплект за 
закрепване на мивки
Комплектът за закрепване на мивки 

включва закрепващи профили 

от масивна дървесина, както и 

подходящи винтове за работни плотове 

PerfectSense Topmatt. При плотовете 

от компактен ламинат профилът може 

да се залепи. За повече информация 

вижте стр. 31. 

ABS кантове
За плотове със среден слой от ПДЧ или 

МДФ предлагаме налични на склад 

кантове. За плотове Feelwood със 

синхронизираните структури ST32 и 

ST37 ще получите освен това ABS кант с 

облик на напречно отрязано дърво. За 

повече информация вижте стр. 19. 

2. Аксесоари за работни плотове и инструкции за 
обработка
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Ламинати 

Кантове

Ламинатите съчетават издържливост с атрактивен дизайн. Многослойният 
строеж и използваните материали гарантират висока използваемост на 
всички декори. Ламинатите са идеалното решение за повърхности със средна 
до висока степен на натоварване, както и за извити или заоблени елементи.

За плотове със среден слой от ПДЧ или МДФ предлагаме кантове с идентичен 
декор и структура директно от склад. За компактните плотове не е необходим 
допълнителен кант. 

За плотове Feelwood със синхронизираните структури на повърхността ST32 и 
ST37 ще получите допълнителен ABS кант с облик на напречно отрязано дърво. 
Номерът на декора на тези акцентни кантове започва с "Q". 

Предлагаме ламинатни решения за всички работни плотове с идентични декори 
и структури директно от склад. Информация за размерите и възможностите за 
доставка може да бъде намерена в справочника относно наличностите EGGER 
Декоративна колекция

 � Устойчиви на износване, 

натоварване и надраскване

 � Светлоустойчиви и безвредни при 

контакт с храна

 � Хигиенични 

 � Устойчиви на петна

 � Множество различни приложения

 � Антибактериални свойства на 

повърхността съгласно ISO 22196 

(= JIS Z 2801)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ABS кант, 
стандартна 
визия

ABS кант, облик на 
напречно отрязано 
дърво

ABS кантове
Кантът на фирмата EGGER е проектиран за облицоване на 
открития ръб на нашите работни плотове. Той предлага 
практично и декоративно покриване по отношение на 
цвят, структура и степен на гланц. Кантът подобрява 
естетическото качество и трайността на плотовете.  
 
 ABS кант с облик на напречно отрязано дърво
Кантът с облик на напречно отрязано дърво подчертава 
естествения облик на декорите и създава координиран 
надлъжен кант, който не се различава от рязан дървен 
материал. 
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Инструкции за обработка на  
кухненски стенни панели 
Кухненските стенни панели на фирмата EGGER се използват като кухненски 
стенни елементи и представляват декоративна алтернатива на плочките. 
Вместо с плочки, повърхността на стената, до която се допира работният плот, се 
облицова със стенен панел, създавайки визуално хармонично и функционално 
свързване. Кухненските стенни панели се предлагат в подходящи комбинации 
от декор/структура с всички декори за работни плотове. Освен това са налични 
и контрастни стенни панели, напр. с визия на кариерен камък.

1 Кухненски стенен панел  F242 ST10 Шист Юра Антрацит 

2 Плот с постформинг F242 ST10 Шист Юра Антрацит

3 Лицеви елементи  H1344 ST32 Дъб Шермън Коняк (Eurodekor)

4 Страници H1344 ST32 Дъб Шермън Коняк (Eurodekor)

5 Цокъл U968 ST9 Сив Въглен (Eurodekor)

6 Подова настилка  EPD045 Шист Юра Антрацит

1

3

4

5

6

1

2

2

3

4

5
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Инструкции за обработка на  
кухненски стенни панели 1. Обща информация

 
Кухненските стенни панели представляват декоративни 
плоскости с покритие от ламинат от двете страни, 
базирани на сурово ПДЧ с дебелина 8 mm - вижте фигура 

1 . Ламинирането от двете страни става с ламинат с 
номинална дебелина 0,60 mm. От предната и от задната 
страна се използват различни комбинации от декор/
структура. Това се прави само се цел намаляване на 
вариантите. 

2. Съхранение и боравене
Кухненските стенни панели трябва да се съхраняват в 
затворени и сухи помещения, защитени от влага. Освен 
това в помещенията трябва да преобладават нормални 
климатични условия. След отстраняване на оригиналната 
опаковка кухненският стенен панел трябва да се съхранява 
върху цели, хоризонтални, равни, стабилни защитни плочи. 
Прекият контакт с пода и/или излагането на слънце трябва да 
се избягва на всяка цена. Най-горният кухненски стенен панел 
трябва да се покрие и защити с ламинирана защитна плоча 
(да не е необлицовано ПДЧ), чийто размер не трябва да бъде 
по-малък от този на стенния панел.  

При ръчно носене на дълги кухненски стенни панели те трябва 
да се носят изправени на тясната страна, за да не се огънат. 

След отстраняване на опаковката и преди преминаване към 
обработка кухненският стенен панел трябва да се огледа за 
видими повреди. Като правило, всички лица, транспортиращи 
и/или боравещи с плотове, трябва да носят лични предпазни 
средства като ръкавици, предпазни обувки и подходящо 
работно облекло. Плоскостите трябва да се повдигат, както и 
страните, върху които е нанесен декор, не трябва да се трият 
една в друга.

1 Ламинат – Номинална дебелина 0,60 mm 

2 Сурово ПДЧ Eurospan– Дебелина 8,0 mm

3 Ламинат - Номиналната дебелина 0,60 mm

1

2

3

3. Обработка
Както е описано в глава 2, преди обработката на 
кухненските стенни панели трябва да се уверете, че 
те са достатъчно кондиционирани. Преди обработката 
кухненските стенни панели трябва да се оставят да 
престоят поне 24 часа при нормални климатични условия.

3.1 Риск за здравето поради 
образуване на прах 
По време на обработката може да се образува прах. 
Съществува риск от сенсибилизация на кожата и 
дихателните пътища. В зависимост от вида на обработката 
и размера на частиците, особено при вдишване на 
прах, може да има допълнителни рискове за здравето. 

Образуването на прах трябва да се взема предвид при 
оценката на рисковете на работното място. По-специално 
при машинна обработка (напр. рязане, фрезоване) трябва 
да се използва ефективна система за прахоулавяне в 
съответствие с приложимите разпоредби за безопасност 
и здраве. Когато не е осигурено адекватно прахоулавяне, 
трябва да се носят предпазни средства за дишане.

3.2 Опасност от пожар и експлозия 
Прахът, който се образува по време на обработката, може 
да доведе до опасност от пожар и експлозия. Трябва да 
се спазват правилата за безопасност и противопожарна 
защита.

1
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3.3 Разкрояване 
За разкрояването на кухненските стенни панели може да 
се използва традиционно оборудване, предназначено за 
обработка на дърво, например циркуляри за рязане на плочи, 
циркуляри с работна маса, ръчни циркуляри или триони, както 
и фрезови машини с ЦПУ. Обикновено рязането се извършва 
с циркуляри за рязане на плочи или циркуляри с работна 
маса. Добрият резултат от рязането зависи от редица фактори: 
дали страната с декора гледа нагоре, правилната проекция на 
режещия диск, скоростта на подаване, формата и стъпката на 
зъбите, честотата на въртене и скоростта на рязане.

Пример – Циркуляр:
→ Скорост на рязане: около 40 до 60 м/сек.
→ Скорост на въртене: около. 3 000 до 4 000 об./мин.
→  Скорост на подаване: около 10 до 20 м/мин (ръчно 

подаване)

С изключение на циркулярите за рязане на плочи и фрезовите 
машини с ЦПУ рязането се извършва с ръчно подаване. 
Тъй като ламинатите на фирмата EGGER се произвеждат 
на основата на висококачествени меламинови смоли, 
натоварването на инструмента по време на обработката им е 
значително по-голямо, отколкото при работата с традиционни 
дървесни материали. Кухненският стенен панел води до 
повишено износване на инструмента поради високата си 
плътност. Препоръчваме използването на режещи дискове и 
фрези от твърда сплав или с диамантени върхове.  

3.4 Ръбове и кантиране 
За кантирането на кухненски стенни панели могат да се 
използват ABS кантове за плотове. Ширината на канта 
ще трябва да се пригоди към номиналната дебелина на 
кухненските стенни панели. За 5-те контрастни кухненски 
стенни панела препоръчваме използването на ABS кант с 
дебелина 2 mm - вижте следните препоръки. 

Номер на декора, описание на декора  → Номер на ABS канта
F007 ST10 Кариерен Камък кафяв → U200 ST9 
F008 ST10 Кариерен Камък тъмносив  → U963 ST9 
F009 ST9 Мозаичен Камък  → U963 ST9 
F010 ST9 Използвана Метална Плоча  → U960 ST9
H192 ST10 Орнаментално дърво  → U156 ST9

ABS кантовете на фирмата EGGER се използват за защита и 
декоративно оформление на кухненските стенни панели – вж. 
фигура 3  и 4 . Въздействието на влагата върху незащитени 
ръбове води до подуването им. При изразвания, които не е 
възможно да бъдат кантирани, незащитените ръбове трябва 
да бъдат запечатани с подходящ уплътнител. По-подробна 
информация можете да намерите в инструкциите за обработка 
на продукта “EGGER ABS кант”

Плосък зъб

Зъб Дупловит кух край Зъб с редуваща се фаска

Зъб Дупловит с фаска Трапецовиден плосък зъб

2

F010 ST9 Използвана Метална Плоча

H192 ST10 Орнаментално дърво

3

4

В зависимост от необходимото качество на рязане (груб 
или чист срез) се използва инструмент с различна форма 
на заточване на зъбите - вж. фигура 2 . При работа с ръчен 
циркуляр или прободен трион използвайте направляващ 
детайл. Рязането трябва да се прави от долната страна на 
плочата.

Зъб дупловит триъгълен
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3.5 Пробиване и изрязване на отвори 
Много е важно преди започване на обработката да се 
уверите, че кухненският стенен панел лежи стабилно върху 
повърхността, така че при извършването на работите по 
рязане, фрезоване или пробиване да не възникнат повреди. 
Това се отнася особено за тесни повърхности на плочата 
около отвори, които в резултат на неправилно положение 
на плочата по време на обработката могат да се счупят или 
напукат. Когато правите изрези, трябва също така да се 
уверите, че изрязаните части не могат да се счупят или паднат 
неконтролирано и да причинят нараняване или повреда 
на имущество. Ръбовете на изрязаните участъци трябва 
да се заоблят (минимален радиус на заобляне > 5 mm), тъй 
като острите ъгли влияят негативно на материала и могат да 
доведат до образуването на пукнатини.  

За предпочитане е изрязванията да се правят с ръчна 
оберфреза или с фрезова машина с ЦПУ. При използване на 
прободен трион е необходимо предварително да пробиете в 
ъглите на планираното изрязване дупки със съответния радиус 
и след това да изрежете от едната дупка до другата.  

Изрязването трябва да се извърши от долната страна на 
плочата, за да се избегне нарушаването на ламинираното 
покритие, с което е облицована. По-нататъшната обработка 
на ръбовете трябва да се извърши с шкурка, пила или ръчен 
фрезов инструмент, за да се избегне нащърбване.

Кръгови отвори, напр. за електрически контакти или ключове, 
обикновено се изрязват на място с помощта на инструменти 
за изрязване на дупки (наричани още циркулярни фрези). 
Диаметърът на свредлото за контакти или ключове трябва 
да отговаря на инструкциите на производителя. Обикновено 
се използва диаметър от 68 mm. Пробиването се извършва 
от предната страна на кухненския стенен панел, тъй като 
процесът на пробиване може да доведе до начупвания 
от задната страна. И тук трябва да се използва шкурка за 
довършителна обработка на ръбовете. 

4. Подготвителни работи и монтаж

4.1 Подготовка за монтаж  
Стенните повърхности се базират главно на минерални 
основи като тухли, камък, естествен камък, мазилка, 
плочки, гипсокартон и др. При порести повърхности 
повърхността трябва да се почисти със стоманена четка 
или шлифовъчен диск от откъснатите частици. Всички 
замърсявания като разделящи вещества, консерванти, 
мазнини, масла, прах, вода, стари лепила или уплътнители 
и други вещества, които биха могли да повлияят на 
адхезията, трябва да бъдат отстранени. Лепилните 
повърхности трябва да имат носеща способност, да 
бъдат чисти, без прах и мазнини и да бъдат сухи. Грубите 
неравности по повърхностите на стените трябва да се 
изравнят предварително. Върху старите повърхности от 
плочки може да се лепи и затова не е необходимо да се 

премахват. В зависимост от използваното лепило може да 
се наложи нанасянето на адхезивен грунд върху плочките. 

Обикновено определянето на размерите на кухненския 
стенен панел се извършва по време на проектирането. 
Поради възможни промени в размерите стенният панел 
не трябва да се монтира така, че размерът му да съвпада 
точно със съседните стенни повърхности и страници. След 
приключване на всички монтажни работи въздушната 
междина и челните съединения трябва да се запечатат със 
силикон.

Монтажът на кухненския стенен панел започва след 
монтиране на работния плот и стенните шкафове. Преди 

монтажа работните плотове 
трябва да бъдат покрити и 
защитени, напр. с бояджийски 
флис. Всички закрепвания 
към стената като контакти, 
превключватели или държачи 
трябва да бъдат демонтирани 
наравно с повърхността - вижте 
фигура 5

5

1 Контакти без капаци 

2 Бояджийски флис 

1

2

1
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4.2 Лепило и нанасяне на лепилото  
Подходящите лепила са най-различни. Продуктите, 
позволяващи еластично свързване и монтиране, са се 
доказали като добро решение. По-долу са изброени 
някои налични в търговската мрежа лепила и техните 
производители. 

Производител:  

Hermann Otto GmbH  

Krankenhausstraße 14  

DE 83413 Fridolfing 

Телефон: +49 8684-908-0

E-Mail: info@otto-chemie.de

Internet: www.otto-chemie.de

Производител:  

Henkel AG & Co. KGaA Germany 

Henkelstraße 67 

40589 Düsseldorf 

Телефон: +49 211-797-0

Интернет: www.pattex-pro.de

→ Pattex PL 300 – Fixe & Jointe 

Производител: 

Den Braven Czech and Slovak a.s. 

793 91 – Úvalno 353

Internet: www.denbraven.cz

→ Монтажно лепило  

 MAMUT GLUE HIGH TACK DEN BRAVEN 

В зависимост от основата на стенните повърхности и 
използваното лепило може да се наложи лепилните 
повърхности да се обработят предварително с грунд. В 
техническите паспорти на производителя на лепилото 
се предоставя информация за това. В тези документи 
обикновено се описва и начинът на нанасяне на 
лепилото. Преди нанасянето на лепилото задната страна 
на кухненския панел също трябва да се почисти, т.е. по 
него не трябва да има прах и мазнини. Обикновено е 
препоръчително задната страна да се шлифова с шкурка, 
за да се увеличи лепилната повърхност.  

Лепилото се нанася на вертикални ленти и на интервали 
от ок. 200 - 300 mm. Лентите лепило не трябва да 
са непрекъснати, за да се осигури необходимата за 
вулканизацията въздушна циркулация, – вж. фигура 6 . 
Тези спецификации са примерни и могат да варират в 
зависимост от лепилото и производителя.  
 
Затова задължително следвайте инструкциите и 
спецификациите на производителя .

→ OTTOCOLL M 560  

  Универсално хибридно лепило с 

изключително висока първоначална 

адхезия  

→ OTTOCOLL S 495  

 Силиконово лепили за стенни панели 

 � При използването на тези материали спазвайте 

стриктно указанията на производителя.

ВАЖНО:
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1

2

1

За подпомагане на лепилото може да се използва и двустранна самозалепваща лента. Двустранната самозалепваща лента 
осигурява първоначалното залепване и компенсира времето за засъхване на лепилото.

1 Залепващи ленти 

2  Циркулация на 

въздуха 

6

4.3 Монтаж  
В зависимост от конкретните условия е препоръчително да 
се направи пробен монтаж на стенния панел без нанасяне на 
лепило преди истинския монтаж, за да се тества монтажната 
процедура и да се открият евентуални бариери. Това могат да 
бъдат водопроводни арматури, осветление на стенни шкафове 
и др. Пробният монтаж може да се използва и за проверка 
дали размерите са правилни. В зависимост от размера на 
компонента и монтажните условия може да е полезно втори 
човек да помага при монтирането на стенния панел.

Начинът на монтаж е илюстриран на фигура 7 .  
 

Трябва да се имат предвид следните стъпки: 

1.   Наместете бояджийския флис или друго покритие за 
предпазване на повърхността в областта на стенния панел. 

2.  Поставете стенния панел върху работния плот и натиснете 
долния надлъжен край към повърхността на стената.

3.  Накрая проверете дали положението е правилно.
4.  След това притеснете стенния панел към повърхността на 

стената. В зависимост от равността на основата, с помощта 
на нивелир и прав ъгъл. 

5.  Прилагайте равномерен натискът върху цялата повърхност 
на стенния панел.

7
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9

1

След приключване на монтажните работи се монтират 
контактите, челните съединения и съединителната фуга 
към работния плот се запечатват с уплътнител, за да се 
предотврати проникването на влага - вижте фигури 8  и 
9 . Горната фуга към аспиратора и горните шкафове не 

трябва да се запечатва веднага, за да може евентуалната 
остатъчна влага да излезе. 

8 1 Уплътнител 

  (силикон) 

1

1

1

5. Употреба
Кухненските стенни панели са функционални и свойствата 
на повърхността са почти идентични с тези на работния 
плот. Използването на газови котлони се нуждае 
обаче специално внимание. Поради открития пламък 
разстоянието между котлона и аспиратора трябва да се 
увеличи в съответствие с инструкциите на производителя.  
 
Освен това стенният панел може да се монтира само ако 
е защитен от монтирано отпред стъкло ESG (еднопластово 
предпазно стъкло) - вижте фигура 10  

10

1 Стъкло ESG (еднопластово предпазно стъкло) 

1
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Предпазното закалено стъкло ESG трябва да покрива цялата 
повърхност до аспиратора и да излиза от всяка страна на 
газовия плот с около 100 mm. Обикновено се използват 
прозрачни стъкла ESG с дебелина от 6 до 8 mm. Те се монтират 
или завинтват с помощта на така наречените „държачи 
pico“. ESG стъклото трябва да бъде пробито и зенкеровано 
предварително от специалист по стъкла. Диаметърът 
на пробиване и зенкерът трябва да бъдат съобразени 
с „държачите pico“. Обикновено се използва свредло с 
диаметър 12 mm и зенкер с ъгъл 45° с външен диаметър 20 mm 
- вижте фигура 11  и 12 . Тези размери зависят от решението 
за закрепване и трябва да бъдат предварително уточнени със 
специалиста по стъкла.  
 
„Държачът pico“ е проектиран за ефективно закрепване на 
стъкла ESG в интериора. Той е на пластмасова основа и има 
две функции: Предпазва стените на отвора в стъклото от винта 
със скрита глава и по този начин не позволява контакт. Освен 
това държи стъклото на разстояние от кухненския стенен 
панел. След завинтване отворът и винтът се покриват или 
затварят с метална покривна плоча - вижте фигура 13 .

1 Стена / зидария 

2 Дюбел 

3 Кухненски стенен панел   

4 Държач пико и метална покривна плоча 

5 Предпазно стъкло ESG 

6 Винт със скрита глава 

3
5

6

2

4

1

13

11 12

6. Изхвърляне на остатъци
Поради високата си калоричност кухненските стенни панели 
са много подходящи за термично рециклирани в подходящи 
горивни съоръжения. Ако получените дървесни отпадъци 
се извозят от предприятие за отстраняване на отпадъци за 
по-нататъшното им рециклиране, често на малки участъци 
от тези дървесни материали може да остане ABS кант. С 
предприятието за отстраняване на отпадъци трябва да се 
съгласува колко голям може да бъде делът на ABS канта и 
други така наречени примеси.  Трябва винаги да се спазват 
законите и разпоредбите относно обезвреждането на 
отпадъци, действащи в конкретната държава.

7. Видео с инструкции
 Тук ще намерите видео с инструкции 

“Обработка и монтаж на работни плотове с 
постформинг и кухненски стенни панели на 
EGGER”. 

8. Допълнителни документи / информация за продуктите
Допълнителна информация можете да намерите на www.egger.com/splashback-panels
→ Инструкции за обработка “EGGER работни плотове" 
→ Техническа листовка “EGGER ламинат със структура на повърхността ST9 – Smoothtouch Matt“
→ Техническа листовка "Инструкции за почистване и поддръжка на EGGER ламинат" 
→ Техническа листовка “Устойчивост на химикали – EGGER ламинат” 

https://youtu.be/oNBcq17-V6o
http://www.egger.com/splashback-panels
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Профили
Водобранните лайстни на EGGER имат две части и се състоят от основен и 
горен профил: Освен декоративна функция горният профил има и защитна 
функция благодарение на вградения горен уплътнител и двойния уплътнител 
в долната зона като поддържащ ръб.

Допълнителни елементи
Допълнителните елементи са съгласувани по цвят с уплътнителните детайли.

Обработка
Преди да монтирате водобранните лайстни към работния 
плот, трябва да запечатете с уплътнител местата на свързване 
със стената на задния надлъжен ръб и напречните ръбове. 
Водобранните лайстни на EGGER се монтират в няколко лесни 
стъпки. За безупречен резултат извършете монтажа в следната 
последователност:

1.   След като измерите, основният и горният профил се 
отрязват под прав ъгъл до необходимата дължина. Вземете 
предвид завоите, когато измервате. Вземете подходящите 
измервания от илюстрациите по-долу. 

2.  При закрепване на основния профил се уверете, че в 
повърхността на работния плот са направени предварително 
отвори в зоната на винтовите закрепвания. Отворите трябва 
да бъдат поне с 1 mm по-големи от диаметъра на винтовете, 
за да се избегне напрежение в материала. Освен това преди 
да завинтите винта, препоръчваме да защитите вътрешната 
част на отвора за винта с уплътнител, стр. 29.

3.   Завинтете основния профил към работния плот. Уверете 
се, че разстоянието между отвора и края не е повече от 20 
mm и че основният профил се опира правилно към стената. 
За монтажа не трябва да се използват винтове със скрита 
глава. Препоръчват се винтове с кръгла глава Spax с пълна 
резба 3 × 15 mm (седем винта на метър), които са част от 
комплекта с аксесоари.

4.  Горният профил се поставя върху основния профил и се 
натиска. Ако е необходимо, използвайте чук и дървено 
трупче. При това двойният уплътняващ детайл трябва да 
легне върху работния плот, а единичният уплътнителен 
детайл да гледа нагоре.

5.  Започнете монтажа на горния профил от вътрешен ъгъл. 
Сложете вътрешния ъгъл (90° или 135°) върху горния профил 
и започнете с монтажа в съответния ъгъл. Преди горният 
профил да влезе напълно в основния профил до следващия 
ъгъл, трябва първо да сложите следващия ъглов елемент.

6.  Сложете капачета отляво и отдясно в краищата на 
водобранната лайстна.

Водобранни лайсни
Водобранните лайстни на фирмата EGGER осигуряват визуално хармонично 
и функционално съединение между работните плотове на EGGER и стената. 
Координираната гама от цветове на EGGER плюс съгласуваните допълнителни 
елементи и уплътняващи детайли създават единство между цвят и дизайн. 
Водобранните лайстни на фирмата EGGER се монтират много лесно.

Крайни капачета ляво/дясно Вътрешен ъгъл 90° Външен ъгъл 90° Вътрешен ъгъл 135°

1 Основен профил

2 Горен профил

1

2

3 Горен уплътнител

4 Двоен уплътнител

3

4
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Завои

Основен профил

Горен профил

Водобранните лайстни на EGGER, допълнителните 
елементи и уплътнителните детайли издържат на 
температура до 70°C. При газови готварски печки или 
газови котлони с открит пламък тази температура ще се 
превиши по външния ръб на дъното на тигана. За да не се 

повреди водобранната лайстна от високата температура, 
препоръчваме да оставите разстояние от 3 cm между 
задния край на тигана и предния ръб на водобранната 
лайстна. При електрически котлони следвайте 
инструкциите за монтаж на производителя.

Външен ъгъл 90°

Вътрешен ъгъл 90°Вътрешен ъгъл 135°

10,5 mm 10,5 mm

0,5 mm 0,5 mm

25,5 mm 25,5 mm

Продукт Размери [mm] Цветни компекти с 
аксесоари

Доставката включва /
Опаковка

Водобранна 
лайстна
в декоративен 
цвят 

4,100 × 25 × 25

бял Комплект аксесоари за 
гръбчета:
1 бр. капачета ляво и дясно
1 бр. вътрешен ъгъл 90°
1 бр. външен ъгъл 90°
1 бр. вътрешен ъгъл 135°
закрепващи винтове
Опаковани в найлонова 
торбичка

бежов

кремав

сив

антрацит

тъмносив

тъмнокафяв

 � За цветови препоръки за 

водобранни лайстни вижте стр. 42

ПЕРФЕКТНО СЪГЛАСУВАНЕ

Водобранни лайстни цветове
Водобранните лайстни осигуряват визуално хармонично и функционално 
свързване между работните плотове на EGGER и стената. Координираната 
гама от цветове на EGGER плюс съгласуваните допълнителни елементи и 
уплътняващи детайли създават единство между цвят и дизайн. Водобранните 
лайстни се монтират много лесно.

12 mm

макс. 20 mm

3 mm 10,5 mm 10,5 mm

Вътрешен ъгъл 135°

Външен ъгъл 90°

0,5 mm 0,5 mm

Вътрешен ъгъл 90°

25,5 mm 25,5 mm
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Свързващи елементи за плотове
За работните плотове PerfectSense Topmatt” и работните плотове от компактен 
ламинат са необходими специални свързващи елементи поради малката 
дебелина на материала, от който са изработени. Свързващите елементи 
се предлагат в комплекти в два варианта, подходящи за работни плотове с 
дебелина 12 mm и 16 mm. 

Продукт Компоненти Размери [mm] Обхват на 
доставката Опаковка

Свързващ 
елемент,12 mm за 
работен плот от 
компактен ламинат

щанги с резба M4 × 125 2 бр.

Опаковани 
в найлонова 
торбичка

затягаща 
пластина 39 × 8 × 4 4 бр.
шестостенна 
гайка M4, AF7 6 бр.

Свързващ елемент, 
16 mm за работен 
плот PerfectSense 
Topmatt с кант

коларски болт M6 × 150 2 бр.
затягаща 
пластина 12 × 4 × 40 4 бр.

дълга гайка M6, AF10 2 бр.

Специалните свързващи елементи за плотове гарантират лесен и безопасен 
монтаж. Броят на свързващите елементи зависи от ширината на работния плот: 
2 бр. ≤ 799 mm ширина и 3 бр. ≥ 800 mm ширина. За подробни инструкции за 
обработка вижте стр. 14.

Свързващ елемент 16 mm за работен плот PerfectSense Topmatt с кант

Отвор за свързващ елемент 16 mm – дълбочина 11 mm

Свързващ елемент 12 mm за работен плот от компактен ламинат

Отвор за свързващ елемент 12 mm – дълбочина 8 mm

R 27,5

R 3

62

8

R 25

R 3

47

8
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Комплект за закрепване на мивки
Закрепването на повечето мивки обикновено е проектирано за работни 
плотове с дебелина 38 mm. Комплектът с крепежни елементи позволя 
монтажа на мивки и върху тънките работни плотове PerfectSense Topmatt и 
работните плотове от компактен ламинат.

Продукт Материал Размери [mm] Обхват на доставката Опаковане

Комплект за 
закрепване 
на мивки

Масивно 
дърво  
(твърда 
дървесина)

1,000 × 16 × 20 2 бр.
Винтове (18 бр.):
4 × 30 mm

Опаковани в 
картон

500 × 16 × 20 2 бр.

Закрепването на стандартни мивки може да стане с крепежния комплект на 
фирмата EGGER. При плотове, изработени от компактен ламинат, крепежните 
профили се обръщат и залепват по напречното сечение.

Работен плот PerfectSense Topmatt с кант

Работен плот от компактен ламинат 
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Метални планки за долни шкафове
Монтирането на готварски плотове и мивки изисква изрязване на отвори в работния 
плот. Това налага стабилизирането на долните шкафове на работния плот и мивката. 
За тази цел е много подходящо използването на метални планки, които се използват 
и за закрепване на работния плот. Предлагат от склад като комплекти за различни 
ширини на шкафа и дебелини на страниците на шкафа.

Продукт Размери на шкафа Размери на планката Обхват на доставката /
ОпаковкаШирина на шкафа Дебелина на страницата 

на шкафа

Метална планка – 600/18
600 mm

18 mm

19 × 19 × 2 mm
2 бр. планки, вкл. 4 бр. 
закрепващи винта за плотове 
от компактен ламинат

Опаковани в картон

Метална планка – 600/19 19 mm

Метална планка – 800/18
800 mm

18 mm

Метална планка – 800/19 19 mm

Метална планка – 900/18
900 mm

18 mm

Метална планка – 900/19 19 mm

Метална планка – 1000/18
1 000 mm

18 mm

Метална планка – 1000/19 19 mm

Метална планка – 1200/18
1 200 mm

18 mm
19 × 19 × 3 mm

Метална планка – 1200/19 19 mm

Включените в комплекта закрепващи винтове се 
използват за монтирането на работни плотове от 
компактен ламинат. Уверете се, че винтът е завинтен към 
плота през удължения отвор в металната планка.

В страниците на шкафа трябва да се направят следните 
отвори: 
→ 2 отвора: Ø 8 mm – дълбочина 7 mm 
→ 1 отвор: Ø 5 mm – дълбочина13 mm  
 (ако монтажът се извършва с винт Euro 6,3 × 13 mm)

Схема на отворите в страницата на шкафа

Схема на отворите в страницата на шкафа заедно със завинтената 

планка

Плот PerfectSense Topmatt с метална планка за долен шкаф на мивка

Плот от компактен ламинат с метална планка за долен шкаф на мивка

55 mm

24 mm 15,5 mm

Ø 8 mm 

15,5 mm

Ø 8 mm Ø 5 mm 
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Уплътнение за ъглови съединения
Уплътнението е специално разработено за затваряне на фугите при 
съединенията (фуга при ъглово съединение) на кухненски плотове. 
Еластичният уплътнител предотвратява проникването на влага и течности във 
фугата при ъглово съединение. Той е устойчив на почистващи препарати, вода, 
мазнини, масла и др. и се предлага в четири различни цвята, съответстващи 
на декора на работния плот, вижте също стр. 42. Съдържанието на 10-грамова 
туба е достатъчно за запечатването на фуга със средна дължина 600 mm.

Продукт Цвят Размери Опаковка

Уплътнение

кафяв

Туба 10 g Туба, опакована в картон
сив

черен

бял

Начин на обработка
 
1.   Пробийте защитната мембрана на тубата и завийте черния дозатор за 

нанасяне на уплътнителя.
2.  Движете дозатора по протежението на фугата на плота и изстисквайте 

уплътнителя равномерно от тубата. 
3.  Веднага съединете плотовете един с друг и ги завинтете.
4.  Отстранете незабавно излишъка от уплътнител, който може да излезе от 

съединението, с подходящо почистващо средство. 

Уплътнителят се нанася, както е показано по-долу, непосредствено преди 
свързването на двете части на работния плот.

 � Основа: силан модифицирани 

полимери 

 � Вискозитет: пастообразен, 

стабилен 

 � Запълване на фуги: да

 � Втвърдяване: бързо - образуване 

на кора след около 20 минути

 � Състояние на фугата: гъвкаво - 

втвърдяване без свиване 

 � Минимален срок за съхранение: 

9 месеца

 � Температурна стабилност: за 

кратко до + 120 °C

 � Без изоцианати и силикон

 � Без разтворители и без мирис

 � Не се изисква етикетиране 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 � За препоръки за цвета на 

уплътнителя вижте стр. 42

ПЕРФЕКТНО СЪГЛАСУВАНЕ

1 EGGER уплътнител

2 Дибли

3 Лепило

1

2

3
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3. Препоръки за почистване и поддръжка 
на работни плотове на EGGER

Почистване
Благодарение на своите устойчиви, хигиенични и плътни 
повърхности работните плотове на фирмата EGGER не 
изискват специални грижи. Повърхностите се състоят от 
импрегнирана с меламинова смола декоративна хартия и 
като цяло се почистват лесно.  
 
Ламинатите като PerfectSense Topmatt са по-малко 
податливи на замърсяване благодарение на свойство 
си за незадържани на следи от пръстови отпечатъци. 
Това се отнася за пот от пръсти, при условие че не са 
използвани полиращи средства за мебели, съдържащи 
восък почистващи препарати или омазняващи почистващи 
препарати. Не трябва да се използват съдържащи восък 
полиращи средства за мебели и почистващи препарати, 
тъй като те имат склонност да запълват структурата на 
повърхността на ламинатите и да образуват лепкав, 
събиращ мръсотия слой. Не е необходимо използването 
на специални продукти за грижа.

Почистването на повърхностите на ламинатите от EGGER 
обикновено е лесно и е важно да се прави редовно. За 
почистването трябва да се използват щадящи почистващи 
препарати като препарати за почистване на стъкло. 
Почистващите средства не трябва да съдържат никакви 
абразивни компоненти, тъй като могат да повредят 
степента на гланца или да надраскат повърхността. 
Интервалите на почистване трябва да бъдат съобразени с 
областта на приложение и степента на замърсяване. Тъй 
като могат да възникнат различни замърсявания, от леки 
и скорошни до силни и упорити, и те да са причинени от 
най-различни вещества, правилното почистване е много 
важно. В зависимост от вида на замърсяването трябва 
да се спазват инструкциите за почистване на следващите 
страници. Разбира се при първия опит за почистване 
винаги трябва да се започне с най-щадящия метод 

Основно почистване
В зависимост от вида и степента на замърсяване може 
да се наложи да се извърши така нареченото основно 
почистване. Наличните в търговската мрежа почистващи 
препарати за мазнини и мощни почистващи средства са се 
доказали като ефективни за това основно почистване. По-
долу са посочени някои възможни почистващи препарати.

Как се извършва почистването
 
1.   Напръскайте повърхността на ламината с мощен 

почистващ препарат или препарат за почистване на 
мазнини.  

2.  Оставете почистващото средство да действа максимално 
5 минути. 

3.  Забършете почистващия препарат с мокра попивателна 
кърпа, като изплакнете няколко пъти повдигателната 
кърпа с чиста вода. 

4.  След това почистената повърхност трябва да се почисти 
отново с чиста попивателна кърпа и топла вода, за да 
се отстранят всички остатъци от почистващия препарат 
и да се постигне почистване без образуване на ивици и 
тъмни петна. 

5.  Накрая подсушете почистената повърхност с чиста 
памучна или хартиена кърпа. 

6.  В зависимост от резултата могат да се повторят стъпки 
1 – 5.

Преди употреба трябва да се спазват спецификациите на 
производителя и инструкциите за безопасност, както и 
продължителността на действие.

Марка Производител / Доставчик 

Bref Power – срещу мазнини и 
загоряла мръсотия

Henkel AG & Co. KGaA,  
Düsseldorf

Multi-Fett-Reiniger W5 Lidl



Всички показани и споменати декори са репродукции. 35

Поддръжка
По правило разлети вещества като чай, кафе, вино и т.н. 
трябва да се почистват незабавно, тъй като почистването 
става по-трудно, ако се оставят да засъхнат. В ежедневната 
употреба трябва да се спазват следните указания:

Поставянето на запалени цигари върху 
повърхността на ламината води до повреждането 
й. Винаги използвайте пепелник.

Ламинатните повърхности не трябва да се 
използват като основа за рязане, тъй като като 
дори и върху такива устойчиви повърхности могат 
да останат следи от рязане. Винаги използвайте 
дъска за рязане.

Поставянето на горещи съдове за готвене, като 
касероли и тигани, директно от котлона или 
фурната върху ламинатната повърхност трябва да 
се избягва, тъй като, в зависимост от излагането 
на горещина, може да възникне промяна в 
гланца или повърхността да се повреди. Винаги 
използвайте устойчиви на топлина подложки.

Винаги попивайте или почиствайте разляти 
течности незабавно, тъй като продължителното 
излагане на някои вещества може да доведе до 
промяна в гланца на ламинатните повърхности. 
Винаги почиствайте разлятите течности незабавно, 
особено около изрязаните отвори и съединенията.

Тези препоръки се отнасят най-вече за ламинати с матови 
и гланцови повърхности. Те впечатляват със своя външен 
вид и усещане при допир, но имат и по-голяма склонност 
да показват признаци на износване. Много матовите 
повърхности PerfectSense Matt (PM) и PerfectSense Topmatt 
(PT) са базирани на лакова повърхност, по която не остават 
следи от пръстови отпечатъци. Плоските и силно матови 
лакови повърхности нямат „текстура“ и поради това 
при механично натоварване могат да се появят следи 
от употреба. Следите от употреба са по-забележими при 
средни до тъмни монохромни декори и печатани декори 
отколкото при светли декори. Това не е функционална 
повреда на повърхността, но може да се възприеме като 
естетическо нарушаване на цялостния външен вид.

По принцип ламинатите на фирмата EGGER отговарят 
на високите стандарти за качество на EGGER, както и на 
приложимите стандарти и разпоредби. Ламинатите на 
EGGER се изпитват съгласно EN 438-2 по отношение на 
всички приложими изисквания за качество. Съгласуваните 
със съответните сфери на приложение различни качества 
ламинат отговарят на тези изисквания. За изискванията 
за качество и за технически данни вижте съответните 
технически информационни листове на ламинатите.

 � Повърхностите на ламинатите на фирмата EGGER трябва да се почистват редовно през целия им експлоатационен 
живот.

 � Не е необходимо използването на продукти за поддържане. 
 � Не използвайте стържещи или абразивни средства (абразивни прахове, стоманена вълна), 
 � Не използвайте полиращи средства, восъци, почистващи препарати за мебели или белина. 
 � Не използвайте почистващи средства, съдържащи силни киселини или силни киселинни соли, напр. препарати за 

отстраняване на котлен камък на базата на мравчена киселина и сулфаминова киселина, препарати за отпушване на 
канали, солна киселина, препарати за почистване на сребро или препарати за почистване на фурни. 

 � При почистване с разтворители: спазвайте правилата за предотвратяване на инциденти! Отворете прозореца!  
Да няма открит пламък! 

 � Обикновено ивици се появяват при почистване с органични разтворители или използване на студена вода, 
многократно използвани кърпи или гюдерия за прозорци. За почистване без образуване на тъмни петна или ивици 
е препоръчително след изплакване с гореща вода повърхността да се изсуши със стандартни домакински хартиени 
кърпи. 

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
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1. Прах, мръсотия, смес от прах/мазнина, молив, тебешир

1.1 Леко, скорошно замърсяване  
Използвайте меки и чисти хартиени кърпи (сухи или 
влажни) или гъба. След използване на влажна кърпа 
подсушете с попивателни хартиени кърпи.

1.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие  
Използвайте чиста топла вода, чисти кърпи, мека гъба 
или четка (например найлонова четка). Използвайте 
обикновено почистващо средство без абразивни съставки, 
прах за пране (особено детергенти за интензивно пране), 
течен сапун или твърд сапун. Най-напред разпенете 
разтвора на почистващия препарат, оставете го да 
действа в зависимост от степента на замърсяването, 
след това измийте с чиста вода или препарат за 
почистване на стъкло, евентуално измийте няколко пъти. 
Премахнете всички следи от почистващото средство, за да 
предотвратите появата на ивици. Подсушете повърхността 
с чисти попивателни кърпи (или още по-добре хартиени 
кърпи). Сменяйте хартиените кърпи често.

Съдържание 
1.   Прах, мръсотия, смес от прах/мазнина, молив, тебешир  .............................................................................................................................................................36 
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9.  Водоразтворими бои, байц, дисперсионни бои, багрила, водоразтворими лепила, дисперсии (PVAC)  .......................................40 

10.  Лакове на основата на разтворители, бои и лепила (остатъци от лак, спрей лак, спрей боя, мастило)  .......................................... 41 

11.  Двукомпонентни лакове и лепила, синтетични смоли (например полиуретанови смоли) ............................................................................ 41 

12.  Силикон, уплътнители, политура за мебели  .................................................................................................................................................................................................... 41
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2. Остатъци от котлен камък, петна от котлен камък (петна от вода), ръжда

2.1 Леко, скорошно замърсяване  
Използвайте меки, чисти хартиени кърпи (сухи или 
влажни), гъба или други подобни. След използване на 
влажна кърпа подсушете с попивателни хартиени кърпи.

2.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие  
Използвайте чиста топла вода, чисти кърпи, мека гъба 
или четка (например найлонова четка). Използвайте 
обикновено почистващо средство без абразивни съставки, 
прах за пране (особено детергенти за интензивно пране), 
течен сапун или твърд сапун. Премахнете замърсяванията 
с разтвора на почистващия препарат, оставете го да 
действа според степента на замърсяването, след което 
измийте с чиста вода или препарат за почистване на 
стъкло. При необходимост забършете няколко пъти. 
Премахнете всички следи от почистващото средство, за да 

предотвратите появата на ивици. Подсушете повърхността 
с чисти попивателни кърпи (или още по-добре хартиени 
кърпи). Сменяйте хартиените кърпи често.

 
2.3 Силно, упорито замърсяване и стари 
петна  
Нанесете детергент или паста от перилен препарат 
и вода и оставете да подейства през нощта. Течен 
почистващ препарат, съдържащ калциев карбонат. Може 
да се използва слаб разтвор на белина, но с голяма 
предпазливост. Използвайте течни почистващи препарати, 
съдържащи калциев карбонат, както и белина само 
понякога. Те не трябва да се използват върху гланцови 
повърхности. При особено упорито замърсяване от 
котлен камък може да се използва почистващ препарат, 
съдържащ киселина (например 10%-на оцетна или 
лимонена киселина).

3. Кафе, чай, плодов сок, захарни разтвори

3.1 Леко, скорошно замърсяване  

Използвайте меки, чисти хартиени кърпи (сухи или 
влажни), гъба или други подобни. След използване на 
влажна кърпа подсушете с попивателни хартиени кърпи.

3.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие  
Използвайте чиста топла вода, чисти кърпи, мека гъба 
или четка (например найлонова четка). Използвайте 
обикновено почистващо средство без абразивни съставки, 
прах за пране (особено детергенти за интензивно пране), 
течен сапун или твърд сапун. Премахнете замърсяванията 
с разтвора на почистващия препарат, оставете го да 
действа според степента на замърсяването, след което 
измийте с чиста вода или препарат за почистване на 
стъкло. При необходимост забършете няколко пъти. 
Премахнете всички следи от почистващото средство, за да 

предотвратите появата на ивици. Подсушете повърхността 
с чисти попивателни кърпи (или още по-добре хартиени 
кърпи). Сменяйте хартиените кърпи често. 
 

3.3 Силно, упорито замърсяване и стари 
петна  
Нанесете детергент или паста от перилен препарат 
и вода и оставете да подейства през нощта. Течен 
почистващ препарат, съдържащ калциев карбонат. Може 
да се използва слаб разтвор на белина, но с голяма 
предпазливост. Използвайте течни почистващи препарати, 
съдържащи калциев карбонат, както и белина само 
понякога.  
Те не трябва да се използват върху гланцови повърхности.
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4. Мазнина, масло, следи от пръсти, флумастер, химикал, следи от гума

4.1 Леко, скорошно замърсяване  
Използвайте хартиени кърпи; меки, чисти кърпи (сухи или 
влажни); гъба или други подобни. След използване на 
влажна кърпа подсушете с попивателни хартиени кърпи.
 

4.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие  
Използвайте чиста топла вода, чисти кърпи, мека гъба 
или четка (например найлонова четка). Използвайте 
обикновено почистващо средство без абразивни съставки, 
прах за пране (особено детергенти за интензивно пране), 
течен сапун или твърд сапун. Премахнете замърсяванията 
с разтвора на почистващия препарат, оставете го да 
действа според степента на замърсяването, след което 
измийте с чиста вода или препарат за почистване на 
стъкло. При необходимост забършете няколко пъти. 
Премахнете всички следи от почистващото средство, за да 
предотвратите появата на ивици. Подсушете повърхността 
с чисти попивателни кърпи (или още по-добре хартиени 
кърпи). Сменяйте хартиените кърпи често. 

4.3 Силно, упорито замърсяване и стари 
петна  

Нанесете детергент или паста от перилен препарат 
и вода и оставете да подейства през нощта. Течен 
почистващ препарат, съдържащ калциев карбонат. Може 
да се използва слаб разтвор на белина, но с голяма 
предпазливост. Използвайте течни почистващи препарати, 
съдържащи калциев карбонат, както и белина само 
понякога. Те не трябва да се използват върху гланцови 
повърхности.

5. Остатъци от восък (свещи, разделящи вещества за преси), пастели

5.1 Леко, скорошно замърсяване  
Използвайте хартиени кърпи; меки, чисти кърпи (сухи или 
влажни); гъба или други подобни. След използване на 
влажна кърпа подсушете с попивателни хартиени кърпи.
 

5.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие  

Внимателно отстранете восъка или парафина на ръка. 
Внимавайте да не се надраска повърхността - използвайте 
пластмасови или дървени шпатули. Отстранете остатъците 
с помощта на попивателна хартия и ютия. За последващото 
почистване използвайте чиста топла вода, чисти кърпи, 
мека гъба или четка (например найлонова четка). 
Използвайте обикновено почистващо средство без 
абразивни съставки, прах за пране (особено детергенти 
за интензивно пране), течен сапун или твърд сапун. 
Премахнете замърсяванията с разтвора на почистващия 
препарат, оставете го да действа според степента на 

замърсяването, след което измийте с чиста вода или 
препарат за почистване на стъкло. При необходимост 
забършете няколко пъти. Премахнете всички следи от 
почистващото средство, за да предотвратите появата на 
ивици. Подсушете повърхността с чисти попивателни кърпи 
(или още по-добре хартиени кърпи). Сменяйте хартиените 
кърпи често.  
 

5.3 Силно, упорито замърсяване и стари 
петна  
Нанесете детергент или паста от перилен препарат 
и вода и оставете да подейства през нощта. Течен 
почистващ препарат, съдържащ калциев карбонат. 
Може да се използва слаб разтвор на белина, но с 
голяма предпазливост. Използвайте течни почистващи 
препарати, съдържащи калциев карбонат, както и белина 
само понякога. Те обаче не трябва да се използват върху 
гланцови повърхности
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6. Червило, препарат за лъскане на обувки, препарат за полиране на подове, 
восък за полиране

6.1 Леко, скорошно замърсяване  
Използвайте хартиени кърпи; меки, чисти кърпи (сухи или 
влажни); гъба или други подобни. След използване на 
влажна кърпа подсушете с попивателни хартиени кърпи.

6.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие  

Използвайте чиста топла вода, чисти кърпи, мека гъба 
или четка (например найлонова четка). Използвайте 
обикновено почистващо средство без абразивни съставки, 
прах за пране (особено детергенти за интензивно пране), 
течен сапун или твърд сапун. Премахнете замърсяванията 
с разтвора на почистващия препарат, оставете го да 
действа според степента на замърсяването, след което 
измийте с чиста вода или препарат за почистване на 

стъкло. При необходимост забършете няколко пъти. 
Премахнете всички следи от почистващото средство, за да 
предотвратите появата на ивици. Подсушете повърхността 
с чисти попивателни кърпи (или още по-добре хартиени 
кърпи). Сменяйте хартиените кърпи често.

6.3 Силно, упорито замърсяване и стари 
петна  

Нанесете детергент или паста от перилен препарат 
и вода и оставете да подейства през нощта. Течен 
почистващ препарат, съдържащ калциев карбонат. Може 
да се използва слаб разтвор на белина, но с голяма 
предпазливост. Използвайте течни почистващи препарати, 
съдържащи калциев карбонат, както и белина само 
понякога. Те не трябва да се използват върху гланцови 
повърхности.

7. Бактериологични замърсявания  
(остатъци от сапун, кожен епител, микроби, кръв, урина, повръщане)

7.1 Леко, скорошно замърсяване 
Използвайте хартиени кърпи; меки, чисти кърпи (сухи или 
влажни); гъба или други подобни. След използване на 
влажна кърпа подсушете с попивателни хартиени кърпи.

7.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие  
Използвайте чиста топла вода, чисти кърпи, мека гъба 
или четка (например найлонова четка). Използвайте 
обикновено почистващо средство без абразивни съставки, 
прах за пране (особено детергенти за интензивно пране), 
течен сапун или твърд сапун. Премахнете замърсяванията 
с разтвора на почистващия препарат, оставете го да 
действа според степента на замърсяването, след което 
измийте с чиста вода или препарат за почистване на 
стъкло. При необходимост забършете няколко пъти. 
Премахнете всички следи от почистващото средство, за да 
предотвратите появата на ивици. Подсушете повърхността 

с чисти попивателни кърпи (или още по-добре хартиени 
кърпи). Сменяйте хартиените кърпи често. Допълнителна 
обработка с дезинфектант съгласно съответните 
разпоредби.

7.3 Силно, упорито замърсяване и стари 
петна  
Нанесете детергент или паста от перилен препарат 
и вода и оставете да подейства през нощта. Течен 
почистващ препарат, съдържащ калциев карбонат. Може 
да се използва слаб разтвор на белина, но с голяма 
предпазливост. Използвайте течни почистващи препарати, 
съдържащи калциев карбонат, както и белина само 
понякога. Те не трябва да се използват върху гланцови 
повърхности. Допълнителна обработка с дезинфектант 
съгласно съответните разпоредби.
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8. Тъмни петна, които се появяват след третиране с разтворители (ивици)

8.1 Леко, скорошно замърсяване  
Използвайте хартиени кърпи; меки, чисти кърпи (сухи или 
влажни); гъба или други подобни. След използване на 
влажна кърпа подсушете с попивателни хартиени кърпи.

9. Водоразтворими бои, байц, дисперсионни бои и дисперсионни лепила 
(PVAC)

9.1 Леко, скорошно замърсяване  
Използвайте хартиени кърпи; меки, чисти кърпи (сухи или 
влажни); гъба или други подобни. След използване на 
влажна кърпа подсушете с попивателни хартиени кърпи.

9.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие  
Използвайте чиста топла вода, чисти кърпи, мека гъба 
или четка (например найлонова четка). Използвайте 
обикновено почистващо средство без абразивни съставки, 
прах за пране (особено детергенти за интензивно пране), 
течен сапун или твърд сапун. Премахнете замърсяванията 
с разтвора на почистващия препарат, оставете го да 
действа според степента на замърсяването, след което 
измийте с чиста вода или препарат за почистване на 
стъкло. При необходимост забършете няколко пъти. 
Премахнете всички следи от почистващото средство, 
за да предотвратите появата на ивици. Подсушете 
повърхността с чисти попивателни кърпи (или още по-

добре хартиени кърпи). Сменяйте хартиените кърпи често. 
Ако почистващият препарат не острани замърсяването, 
то може да се обработи допълнително с органичен 
разтворител, например ацетон, алкохол, почистващ 
бензин или лакочестител за нокти. 

9.3 Силно, упорито замърсяване и стари 
петна  
Омекотете с вода или органичен разтворител, след това 
отлющете или издърпайте. В случай на модифицирани 
лепила с по-висока водоустойчивост трябва да се 
използват специални почистващи препарати 
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10. Лакове на основата на разтворители, бои и лепила  
(остатъци от лак, спрей лак, спрей боя, мастило)

При използване на лепила или лакове в производството е 
препоръчително да се консултирате с производителя относно 
най-подходящите почистващи средства за отстраняване 
на замърсяванията, които могат да възникнат по време на 
производствения процес.
 

10.1 Леко, скорошно замърсяване и нормално 
замърсяване с по-дълъг период на действие 
Отстранете незабавно с органичен разтворител, например 
ацетон, алкохол, почистващ бензин или лакочестител.за нокти.

10.2 Силно, упорито замърсяване и стари петна  
Омекотете с вода или органичен разтворител, след това 
отлющете или издърпайте. В случай на модифицирани 
лепила с по-висока водоустойчивост трябва да се използват 
специални почистващи препарати Понякога остатъците от 
багрила могат да бъдат отстранени с ръка след изсъхването 
им. За графитите е необходимо специално почистване.

11. Двукомпонентни лакове и лепила, синтетични смоли  
(например полиуретанови смоли)

При използване на лепила или лакове в производството 
е препоръчително да се консултирате с производителя 
относно най-подходящите почистващи средства за 
отстраняване на замърсяванията, които могат да 
възникнат по време на производствения процес.

11.1 Леко, скорошно замърсяване 
Почистването е възможно само преди изсъхването. 
Отстранете незабавно с вода или органичен разтворител.

11.2 Нормално замърсяване с по-дълъг 
период на действие, както и силно, упорито 
замърсяване и стари петна 
Не е възможно почистване! След засъхване остатъците от 
кондензационни лепила или лепила от реактивни смоли не 
могат повече да се отстранят.

12. Силикон, уплътнители, политура за мебели

12.1 Леко, скорошно замърсяване 
Изтъркайте замърсяването - използвайте препарат за отстраняване на силикон
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4. Аксесоари, цветове според декора на работния плот

W1000 ST76  
Премиум бяло

Комплект аксесоари: бяло
Уплътнение: бяло

W1100 PT  
Алпийско бяло

Комплект аксесоари: n/a
Уплътнение: бяло

W1101 ST76  
Наситено Алпийско Бяло

Комплект аксесоари: n/a
Уплътнение: бяло

U702 ST89  
Кашмир

Комплект аксесоари: сиво
Уплътнение: сиво

U7081 ST76  
Наситено Светлосиво

Комплект аксесоари: n/a
Уплътнение: сиво

U763 ST76  
Перлено сиво

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

U999 PT  
Черно

Комплект аксесоари: n/a
Уплътнение: черно

U999 ST76  
Черно

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

U999 ST89  
Черно

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

H050 ST9  
Дървени Блокове Натур

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

H110 ST9  
Крайбрежен Бор

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: кафяво

H194 ST12  
Орех Бутчерблок

Комплект аксесоари: 
кремаво
Уплътнение: кафяво

H195 ST10  
Дъб Касъл

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: кафяво

H197 ST10  
Дърво Винтидж Натур

Комплект аксесоари: 
кремаво
Уплътнение: кафяво

H198 ST10  
Дърво Винтидж Сиво 

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: кафяво

H1145 ST10  
Дъб Бардолино Натур

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

H1176 ST37  
Дъб Халифакс Бял

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

H1180 ST37  
Дъб Халифакс Натур

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

H1181 ST37  
Дъб Халифакс Табак

Комплект аксесоари: 
тъмнокафяво
Уплътнение: кафяво

H1313 ST10  
Дъб Уайтривър Сивокафяв

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

H1318 ST10  
Див Дъб Натур

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

H1486 ST36  
Бор Джаксън

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

H2031 ST10  
Дъб Халфорд черен

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

H2032 ST10  
Дъб Хънтън светъл

Комплект аксесоари: 
тъмнокафяво
Уплътнение: кафяво

H2033 ST10  
Дъб Хънтън тъмен

Комплект аксесоари: 
тъмнокафяво
Уплътнение: кафяво

H3133 ST12  
Дъб Давос Трюфел

Комплект аксесоари: 
тъмнокафяво
Уплътнение: кафяво

H3176 ST37  
Дъб Халифакс Калай

Комплект аксесоари: 
тъмнокафяво
Уплътнение: кафяво

H3303 ST10  
Дъб Хамилтън Натур

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

H3330 ST36  
Дъб Антър Натур

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

H3331 ST10  
Дъб Небраска Натур

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

H1344 ST32  
Дъб Шермън Коняк

Комплект аксесоари: 
кремаво
Уплътнение: кафяво

H1401 ST22  
Бор Касина

Комплект аксесоари: сиво
Уплътнение: сиво

H193 ST12  
Дъб Бутчерблок

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво
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F014 ST9  
Мрамор Енгелсберг  

Комплект аксесоари: 
тъмнокафяво 
Уплътнение: бяло 

F021 ST75  
Террано Триестино Сиво

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

F028 ST89  
Гранит Версели Антрацит

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

F041 ST15  
Бяла Сонора

Комплект аксесоари: бяло
Уплътнение: бяло

F093 ST15  
Мрамор Чиполино Сив 

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

F094 ST15  
Мрамор Чиполино медно-
черен

Комплект аксесоари: антрацит
Уплътнение: кафяво

F095 ST87  
Мрамор Сиена Сив

Комплект аксесоари: сиво
Уплътнение: сиво

F104 ST2  
Мрамор Латина

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: бяло

F112 ST9  
Мрамор Флоренция Сив

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

F117 ST76  
Камък Вентура Черен

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

F121 ST87  
Скала Метало Антрацит

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: сиво

F187 ST9  
Бетон Чикаго Тъмносив

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

F204 ST75  
Мрамор Карара Бял

Комплект аксесоари: бяло
Уплътнение: бяло

F205 ST9  
Пиетра Грижия Антрацит

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: сиво

F206 PT  
Пиетра Грижия Черен

Комплект аксесоари: n/a
Уплътнение: черно

F206 ST9  
Пиетра Грижия Черен

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

F221 ST87  
Тессина Крем

Комплект аксесоари: сиво
Уплътнение: кафяво

F222 ST76  
Тессина Терра

Комплект аксесоари: n/a
Уплътнение: черно

F242 ST10  
Шист Юра Антрацит

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

F292 ST10  
Тиволи Беж

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

F302 ST87  
Ферро Бронз

Комплект аксесоари: 
тъмнокафяво
Уплътнение: кафяво

F311 ST87  
Керамика Антрацит 

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: черно

F371 ST89  
Галициа сиво-бежово

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

F385 ST10  
Хоросан

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: бяло

F484 ST87  
Бляскава Текстура Ръждиво

Комплект аксесоари: сиво
Уплътнение: сиво

F502 ST2  
Титан Фино-четкан

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

F508 ST10  
Използван Мокет Черен

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

F627 PT  
Стомана Тъмна

Комплект аксесоари: n/a
Уплътнение: сиво

F637 ST16  
Кромикс Бяло

Комплект аксесоари: сиво
Уплътнение: бяло

F812 PT  
Мрамор Леванто Бял

Комплект аксесоари: n/a
Уплътнение: бяло

F812 ST9  
Мрамор Леванто Бял

Комплект аксесоари: 
тъмносиво 
Уплътнение: бяло

F186 ST9  
Бетон Чикаго Светлосив

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

F333 ST76  
Бетон Орнаментален Сив

Комплект аксесоари: 
тъмносиво
Уплътнение: сиво

H3730 ST10  
Хикори Натур

Комплект аксесоари: 
бежово
Уплътнение: кафяво

F011 ST9  
Гранит Магма Сив

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: сиво

F012 ST9  
Гранит Магма Червен 

Комплект аксесоари: 
антрацит
Уплътнение: сиво
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www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol 

Австрия

тел. +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuţi, jud. Suceava 

Romania

t +40 372 4 - 38000 

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

3105 Unterradlberg 

Austria

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 

Poland

t +48 89 332 81 03 

info-bis@egger.com

България

EGGER България

тел. +359 24 96 20 20

info-bg@egger.com

Хърватска

EGGER HR / BA

t +385 42 302 161

info-hr@egger.com

CZ / SK

EGGER CZ s.r.o.

t +420 495 531 531

info-cz@egger.com

Гърция

NC Arbor Timber Products

t +30 210 800 2145

info-gr@egger.com

Унгария

EGGER Унгария

t +36 30 6700233

info-hu@egger.com

Литва

EGGER Baltic UAB

t +370 5219 00 03

sc.baltics@egger.com

Полша

EGGER Poland

t +48 61 650 36 01

info-pl@egger.com

Румъния

EGGER Румъния

t +40 372 438 000

info-ro@egger.com

Сърбия

EGGER RS / ME / MK / XK

t +381 62 283842

info-rs@egger.com

Словения

EGGER Словения

t +386 40 301619

info-si@egger.com

Турция

EGGER Dekor A.Ş.

t +90 262 648 45 00

info-tr@egger.com

Украйна

EGGER Украйна

t +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

http://www.egger.com



