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Navodila za obdelavo 
  

 

EGGER stenske obložne plošče 
  

 

 

 

 

 
 

EGGER stenske obložne plošče se uporabljajo v kuhinjah kot stenski elementi in so dekorativna alternativa keramičnim 

ploščicam. Namesto s keramičnimi ploščicami se stenska površina, ki meji na delovno ploščo, obloži s stenskimi obložnimi 

ploščami, kar v kuhinjo prinaša funkcionalnost in harmoničen videz. Stenske obložne plošče dobavljamo v usklajenih 

kombinacijah dekorjev in površinskih struktur tako, da so na voljo za vsak dekor, predviden za delovne plošče. Tako lahko 

ponudimo tudi kontrastne stenske obložne plošče, na primer v videzu kamna lomljenca. 

 

 

 

 

Stenska obložna plošča F242 ST10  Jura skrilavec antracit 

Postforming delovna ploščaF242 ST10  Jura skrilavec antracit  

Ličnice   H1344 ST32  Sherman hrast konjak rjav (Eurodekor) 

Osrednji del H1344 ST32  Sherman hrast konjak rjav (Eurodekor) 

Podnožje  U968 ST9  Karbon siva (Eurodekor) 

Podi  EPD045   Jura skrilavec antracit 
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1. Opis materialov 
Stenske obložne plošče so plošče, obojestransko vezane z laminatom, in izdelane na osnovi 8 mm debele surove iverne plošče 

– glejte sliko 1. Uporabili smo dekorativni laminat nazivne debeline 0,60 mm. Na sprednji in zadnji strani uporabljamo različne 

kombinacije dekorjev in površinskih struktur. To služi le za zmanjšanje števila različic. 

 

Laminat – nazivna debelina 0,60 mm 

Eurospan surova iverna plošča – debelina 8,0 mm 

Laminat – nazivna debelina 0,60 mm 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 

 

2. Skladiščenje in ravnanje 

 
Stenske obložne plošče skladiščite v zaprtih in suhih prostorih, ki so zaščiteni pred vlago. Nadalje morajo v skladiščnih prostorih 

prevladovati običajne klimatsko razmere. Ob dobavi stenske obložne plošče preverite glede vidnih poškodb in jih nato za 

skladiščenje položite na vodoravne, ravne in stabilne zaščitne plošče, katerih površina naj bo v celoti enakomerno ravna in 

neprekinjena tako, da skladiščena plošča nanjo v celoti nalega. V vsakem primeru odsvetujemo neposreden stik skladiščenih 

stenskih obložnih plošč s tlemi in/ali izpostavljenost neposredni sončni svetlobi. Najvišja plošča mora biti pokrita z oplemeniteno 

ploščo (ne surovo iverno ploščo) najmanj enake velikosti.  

Če stenske obložne plošče prenašate ročno, jih nosite v pokončni legi, kar preprečuje njihovo prekomerno upogibanje. 

Praviloma morajo vse osebe, ki stenske obložne plošče transportirajo oziroma z njimi rokujejo, nositi osebno zaščitno opremo 

(varnostne čevlje, rokavice, primerna delovna oblačila, itd.). Potiskanje oziroma vlečenje dekorativnih površin ene prek druge ni 

priporočljivo. 
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3. Obdelava 

 
Pred začetkom obdelave stenskih obložnih plošč preverite, ali so se zadosti kondicionirale. Plošče morajo biti najmanj 24 ur 

shranjene v prostorih, predvidenih za njihovo vgradnjo oziroma v prostorih s klimatskimi pogoji, ki bodo prevladovali pri 

poznejših pogojih njihove uporabe. 

 

3.1 Odsesavanje 

Varnostne predpise, običajne za obdelavo lesa in v povezavi z odsesavanjem prahu, preprečevanjem požara, itd. je pri obdelavi 

stenskih obložnih plošč treba upoštevati. Če ustreznega odsesavanja ni mogoče zagotoviti, je treba uporabljati zaščito dihal 

(dihalno masko). Obdelava stenskih obložnih plošč ni nevarna. Kljub temu obstajajo osebe, alergične na prah, ki nastaja med 

obdelavo. 

 

3.2 Razrez 

Stenske obložne plošče lahko razrežete na običajnih lesno obdelovalnih strojih, kot so žage za plošče, mizne krožne žage, 

ročne krožne žage ali vbodne žage, lahko pa tudi na CNC rezkarjih. O rezultatih žaganja odločajo različni dejavniki, kot so 

dejstvo, da je stran z dekorjem med žaganjem obrnjena navzgor, pravilna razdalja od zgornje površine obdelovanca do vrha 

žaginega lista, hitrost podajanja, oblika zob, delitev zob, število vrtljajev in rezalna hitrost. 

Primer - mizna krožna žaga 

Rezalna hitrost:  pribl. 40 do 60 m/s  

Število vrtljajev:  pribl. 3.000 do 4.000 vrt./min. 

Podajanje:   pribl. 10 do 20 m/min. (ročno podajanje) 

 

Z izjemo žag za plošče in CNC rezkarjev se razenja izvaja ročno. Obremenitev 

orodij je zaradi kakovostnih smol, ki se uporabljajo za površine EGGER laminatov, bistveno večja kot pri običajnih lesnih 

materialih. Pri stenskih obložnih ploščah so se uveljavile žage oziroma rezkarji z rezili iz trdih kovin ali celo z diamantnimi 

rezalnimi orodji.  

V odvisnosti od kakovosti reza (grob ali fin rez) se uporabljajo različne oblike zob – glejte sliko 2. 

Pri uporabi ročnih krožnih ali vbodnih žag je predvidena tudi uporaba naslonskih letev. Nadalje je treba paziti, da se med 

razrezom začetni rez začne na spodnji strani plošče. 

 

Ploski zob Duplovit zob votel Duplovit konkaven zob 

Izmenični zob Duplovit poševni zob Trapezoidni ploski zob 

Slika 2 
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3.3 Robni trakovi in robljenje 

Za robljenje stenskih obložnih plošč lahko uporabite ABS robne trakove za delovne plošče v enakem dekorju. Treba je le 

prilagoditi širino robnih trakov glede na nazivno debelino stenskih obložnih plošč. Za 5 kontrastnih dekorjev za stenske obložne 

plošče priporočamo uporabo določenih dekorjev ABS robnih trakov debeline 2 mm – glejte Pregled v nadaljevanju.  

 

Oznaka dekorja      Naziv dekorja    Oznaka ABS robnega traku 

F007 ST10 Klesanec terra rjav U200 ST9  

F008 ST10 Klesanec skrilnato siv  U963 ST9  

F009 ST9 Mozaik kamen  U963 ST9  

F010 ST9 Used Metal Plate  U960 ST9 

H192 ST10 Ornamentic Wood  U156 ST9 

 

EGGER ABS varnostni trakovi poskrbijo za skladen videz in zaščito robov - glejte sliki 3 in 4. Vlaga na nezaščitenih ivernih 

ploščah v območju robov povzroča nabrekanje. Za izreze, kjer namestitev robnih trakov ni mogoča, je treba nezaščitene robove 

zatesniti s tesnilno maso. Podrobnejše informacije boste našli v navodilih za obdelavo „EGGER ABS varnostni robni trakovi“ 

Slika 3 – F010 ST9 Used Metal Plate     Slika 4 – H192 ST10 Ornamentic Wood  

 

3.4 Vrtanje in izrezi 

Praviloma je pred začetkom obdelave treba zagotoviti, da stenska obložna plošča dobro nalega tako, da je žaganje, rezkanje in 

vrtanje ne morejo poškodovati. Zelo ozki deli plošč se zaradi neprimernega skladiščenja med obdelavo lahko zlomijo ali počijo. 

Minimalni radij zaokrožitve pri izrezih znaša 5 mm, saj ostri vogali, zaokroženi z manjšimi radiji, za material niso ugodni in lahko 

povzročijo nastanek razpok. Z izdelavo izrezov prednostno uporabite ročni nadrezkar ali CNC rezkar. Pri uporabi vbodnih žag je 

treba vogale izdelati z   

ustreznim radijem zaokrožitve. Rez naj poteka s spodnje strani plošče, kar prepreči iztrganje obloge laminata. Za preprečevanje 

nastanka zarez je treba robove naknadno obdelati tako, da radij zaokrožitve ni premajhen. Pri tem uporabite brusni papir, pilo ali 

ročni rezkar ter tako preprečite nastanek zarez ali razpok. Krožni izrezi, na primer za vtičnice ali stikala, se običajno izdelajo na 

mestu vgradnje s kronskimi svedri oziroma žagami za luknje. Podatke za premer izvrtine izrezov za vtičnice ali stikala boste 

našli v proizvajalčevih navodilih. Običajno velikost premera znaša 68 mm. Vrtati začnite na srednji strani stenske obložne 

plošče, saj se zaradi vrtanja lahko na zadnji strani iztrgajo majhni koščki materiala. Tudi tu je treba robove posneti in tako 

ustrezno povečati njihov radij zaokrožitve. 
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4. Pripravljalna dela in montaža 

 

4.1 Priprava za montažo  

Stenske površine se pretežno nahajajo na mineralnih podlagah, kot so opeka, kamen, naravni kamen, omet, ploščice, mavčna 

plošča, itd. Če je podlaga porozna, je treba s površine z jekleno krtačo ali brusilno ploščo očistiti odkrušene delce. Nečistoče, 

kot so ločilna sredstva, konzervirna sredstva, maziva, olja, voda, stara lepila in tesnilni material, je treba odstraniti. Površine, 

predvidene za zagotavljanje oprijema, morajo biti nosilne, čiste in brez prahu in maziv. Večje neravnine na stenskih površinah 

predhodno izravnajte. Obstoječe in s keramičnimi ploščicami obložene površine lahko le prelepite in ploščic ni treba 

odstranjevati. Odvisno od uporabljenega lepila je morda treba tudi na ploščice nanesti temelji lepilni premaz.  
 

Izmera oziroma določanje dimenzij stenskih obložnih plošč se običajno opravi že med projektiranjem. Stenskih obložnih plošč 

zaradi morebitnih dimenzijskih sprememb ne smete natančno na mero in tesno vgraditi ob sosednje stenske površine ali 

površine osrednjih delov pohištva. Zračno režo ali stične fuge po zaključku montaže zatesnite s silikonom.  
 

Z montažo stenske obložne plošče začnite šele potem, ko so delovna plošča, viseče omarice, itd. že vgrajene. Pred montažo je 

treba delovne plošče zaščititi in prekriti, na primer s pleskarskim prekrivnim flisom. Vse na stenah pritrjene dele, kot so vtičnice, 

stikala ali nosilci, morate demontirati tako, da je celotna preostala površina poravnana in iz njene ravnine navzven ne moli nič – 

glejte sliko 5.  
 

 

Slika 5 

 

Vložek za vtičnico brez pokrova 

Zaščita - pleskarski prekrivni flis  
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4.2 Lepilo in nanos lepila   

Ponudba primernih lepil je velika. Uveljavila so se lepila, ki omogočajo lepljenje in montažo ob hkratni izravnavi napetosti. V 

nadaljevanju boste našli izbor običajnih vrst lepil in podatke o njihovih proizvajalcih. Prosimo, upoštevajte proizvajalčeve 

navedbe glede izbire in uporabe lepil. 

 

 OTTOCOLL M 560 – univerzalno hibridno lepilo z ekstremno velikim začetnim oprijemom  
 OTTOCOLL S 495 – silikonsko lepilo za stenske plošče 

Proizvajalec: Hermann Otto GmbH – Krankenhausstraße 14 – DE 83413 Fridolfing  

Telefon: +49 8684-908-0 

E-Mail: info@otto-chemie.de 

Spletna stran: www.otto-chemie.de 
 

 

 Pattex PL 300 – lepljenje in zatesnitev  

Proizvajalec: Henkel AG & Co. KGaA Deutschland – Henkelstraße 67 – 40589 Düsseldorf  
Telefon: +49 211-797-0 
Spletna stran: www.pattex-pro.de 
 

 

 Montažno lepilo MAMUT GLUE HIGH TACK DEN BRAVEN močno lepilo 

Proizvajalec: Den Braven Czech and Slovak a.s. 793 91 – Úvalno 353 

Spletna stran: www.denbraven.cz 

 

V odvisnosti od podlage stenskih površin in uporabljenega lepila je treba za oprijem predvidene površine po potrebi predhodno 

mailto:info@otto-chemie.de
http://www.otto-chemie.de/
http://www.denbraven.cz/
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grundirati oziroma premazati s temeljnim premazom. Ustrezne podatke o tem boste našli v tehničnih podatkovnih listih 

proizvajalca. Tam je v splošnem opisan tudi nanos lepila. Pred nanosom lepila je treba očistiti hrbtno stran stenske obložne 

plošče tako, da na njej ni prahu in maščob. Načeloma priporočamo, da hrbtno stran stenske obložne plošče obrusite z grobim 

brusnim papirjem ter tako povečate oprijemalno površino za lepljenje. Lepilo nanesite v obliki navpičnih potegov z medsebojnim 

razmakom pribl. 200 - 300 mm. Nanosi lepil naj ne bodo v neprekinjenih potegih, saj v nasprotnem primeru onemogočite za 

vulkanizacijo potrebno kroženje zraka – glejte sliko 6. Navedeni podatki so le primer in se lahko razlikujejo pri posameznih 

vrstah lepila in različnih proizvajalcih.  

Prosimo, zaradi tega vsakokrat obvezno upoštevajte proizvajalčeve napotke in podatke. 

 

 Slika 
6 
 

Nanosi lepila (gosenice lepila)  

Kroženje zraka  

 

Za podporo lepilu lahko uporabite tudi obojestranski lepilni trak za ogledala. Lepilni trak za ogledala zagotovi takojšen oprijem in 

premosti čas strjevanja lepila.  

 

4.3 Montaža    

Od pogojev na mestu vgradnje je odvisno, ali je pred pravo montažo priporočljivo izvesti tako imenovano poskusno "suho 

montažo" stenske obložne plošče brez nanosa lepila, pri čemer se preveri, kako bo poznejša prava montaža potekala in 

ugotovi, ali obstajajo morebitne ovire. Ovire so lahko vodovodne armature, lučke v visečih omaricah, itd. Poskusna montaža je 

koristna tudi za preverjanje pravilnosti dimenzij. Za montažo boste glede na velikost gradbenih delov in stanja ob vgradnji 

potrebovali pomočnika.  
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Potek montaže je prikazan na sliki 7. Upoštevajte zaporedje delovnih korakov v nadaljevanju.  

 

1. Odstranite pleskarsko zaščito ali drugo zaščito površin 

2. Stensko obložno ploščo postavite na delovno ploščo in spodnji daljši rob obložne plošče pritisnite ob steno 

3. Nato preverite, ali je stenska obložna plošča natančno poravnana  

4. V naslednjem koraku pritisnite stensko obložno ploščo ob steno. V odvisnosti od ravnosti podlage za pomoč uporabite 

vodno tehtnico in ravnilo za poravnavanje.  

5. Stensko obložno ploščo pritisnite ob steno z enakomerno silo oziroma enakomerno porazdeljenim pritiskom.  

 

 

Slika 7 

 

Po končani montaži montirajte vtičnice, s tesnilno maso zatesnite fuge in spoje stenske obložne plošče na delovno ploščo ter 

tako preprečite vdor vlage – glejte sliki 8 in 9. Zgornjo fugo v smeri proti napi ali visečim omaricam ni treba nemudoma zatesniti, 

saj v nasprotnem primeru preostala vlaga ne bi mogla uhajati iz stenske obložne plošče.  
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Slika 8 

 

 

Slika 9  

 

Tesnilna masa (silikon)  
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5. Uporaba 

  
Stenske obložne plošče so funkcionalne in lastnosti njihovih površin so skoraj enake lastnostim delovnih plošč. Pri uporabi 

plinskih kuhalnih plošč morate biti zelo previdni. Zaradi odprtega plamena je v skladu s proizvajalčevimi navodili treba povečati 

razmak od kuhalne plošče do nape. Tako je stensko obložno ploščo dovoljeno montirati šele tedaj, ko je zaščitena s ploščo iz 

enoslojnega zaščitnega stekla (ESG) – glejte sliko 10.     

 

 

Slika 10 

 

ESG zaščitno steklo  

 

Plošča iz enoslojnega zaščitnega stekla (ESG) mora prekrivati celotno površino do nape in sega prek robov plinske kuhalne 

plošče za pribl.   

100 mm na vsaki strani. Običajno se uporabljajo prozorne plošče iz zaščitnega stekla (ESG) debeline 6 do 8 mm. Plošče se 

pritrdijo oziroma privijejo s pomočjo tako imenovanih "Pico pritrdilnih elementov". Ploščo iz zaščitnega stekla (ESG) je treba 

predhodno prevrtati in izdelati ugreze za glave vijakov v steklarski delavnici. Premer izvrtin in velikost ugreza morata ustrezati 

dimenzijam "Pico pritrdilnih elementov". Običajno znaša premer izvrtin 12 mm in naklon ugreza 45°, največji premer pred 

začetkom ugreza pa znaša 20 mm – glejte sliki 11 in 12. Ti podatki o merah so lahko različni glede na način pritrditve in o njih 

se dogovorite v steklarski delavnici.  
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Slika 11    Slika 12 

 

"Pico pritrdilni elementi" so izdelani za izdelavo stroškovno ugodnih pritrditev ESG plošč iz zaščitnega stekla v notranjih 

prostorih. Nosilci so izdelani na osnovi umetne mase in njihovi funkciji sta dve: Ščiti stekleno prevrtano ploščo pred vijakom z 

ugreznjeno glavo in tako preprečuje stik med vijaki in ploščo. Nadalje nosilci zagotavljajo razdaljo steklene plošče od stenske 

obložne plošče. Ko je vijak privit se odprtina in vijak pokrijeta oziroma zapreta s kovinskim pokrovčkom – glejte sliko 13. 

 

 

 

Stena / zid  

Vložek   

Stenska obložna plošča     

"Pico pritrdilni element" in pokrovček  

ESG zaščitno steklo  

Vijak z ugreznjeno glavo   
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6. Navodilo za čiščenje in vzdrževanje 

 
Podrobnejše informacije boste našli v tehničnem listu "Navodila za čiščenje in vzdrževanje EGGER laminatov". 

 

 

7. Ravnanje z odpadki 

 
Ostanki stenskih obložnih plošč so zaradi svoje velike kurilne vrednosti zelo primerni za pridobivanje toplote v ustreznih 

sežigalnicah. Če preostanke lenih materialov odvaža podjetje, ki se ukvarja z njihovo nadaljnjo obdelavo, je običajno zanj treba 

pripraviti lesne materiale tako, da so v veliki večini brez ABS robnih trakov.  Kako velik je lahko še sprejemljiv delež ABS robnih 

trakov in drugih tako imenovanih neželenih snovi, se je treba dogovoriti s podjetjem, ki odvaža odpadke. Nacionalne zakonske 

predpise in uredbe za odstranjevanje odpadkov je treba načeloma upoštevati. 

8. Spremljajoča dokumentacija / informacije o izdelku 

 
Ostale informacije boste našli v nadaljevanju navedenih dokumentih. 

Navodilo za obdelavo „EGGER Delovnih plošč“ 

Tehnični list „EGGER Laminati s površinsko strukturo ST9 – Smoothtouch Matt“  

Tehnični list "Navodila za čiščenje in vzdrževanje EGGER laminatov". 

 

  

Tehnični list "Odpornost EGGER laminatov proti kemikalijam".  

Zaznamek o začasni veljavnosti: 

To navodilo za obdelavo smo izdelali zelo skrbno in po našem najboljšem vedenju. Navedeni podatki temeljijo na izkušnjah iz p rakse in lastnih preskusov ter ustrezajo našemu današnjemu 

znanju. Predvideni so kot informativni podatki in niso nikakršno zagotovilo za lastnosti izdelka ali njegove primernosti za določen način uporabe. Za tiskarske napake, napake v povezavi s 

standardi in pomote ne moremo prevzeti nobene odgovornosti. Nadalje je zaradi neprekinjenega razvoja EGGER stenskih obložnih plošč in zaradi sprememb v standardih in dokumentaciji 

javnega prava treba izvesti morebitne tehnične spremembe. V takih primerih vsebina teh navodil  za obdelavo ne velja kot navodilo za uporabo in tudi ne velja kot pravno obvezujoča podlaga. 

Načeloma veljajo naši Splošni prodajni in dobavni pogoji. 


