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EGGER MDF E1 TSCA ST κατά EN 622, τύπος 5 
Για τις Λακαριστές Επιφάνειες PerfectSense® Premium, χρησιμοποιείται ως βασικός πυρήνας το Egger MDF κατά το EN 622, 
τύπος 5. Οι πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες και τις εκπομπές φορμαλδεΰδης σχετίζονται απευθείας με το υλικό του 
πυρήνα που χρησιμοποιείται και με το πάχος του υλικού. Για επιφάνειες PerfectSense® Premium, χρησιμοποιούμε πυρήνα Egger 
MDF E1E05 TSCA ST CE EAC με εύρος πάχους από 10 έως 16 mm, και >19 έως 25 mm. Για εύρος πάχους >16 έως 19 mm, 
χρησιμοποιούμε πυρήνα Egger MDF E1 TSCA ST CE EAC. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα αντίστοιχα τεχνικά 
δελτία δεδομένων των υλικών πυρήνα, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.egger.com. 

 

PerfectSense® – Γενικές ανοχές 
Πρότυπο 
δοκιμής 

Μονάδα Εύρος πάχους 1) 

  [mm] >10 - 12 >12 - 19 >19 - 25 

Πάχος 

με PerfectSense σε μια 

πλευρά  
EN 14323 [mm] ±0,3 

Μήκος και φάρδος 

διαθέσιμη εμπορική διάσταση  

EN 14323 [mm] 

±5 

Επιφάνεια προσαρμοσμένων 

διαστάσεων  
± 2,5 

Επιπεδότητα 

 EN 14323 [mm/m] -- ≤ 22) 

Φθορά άκρων 

διαθέσιμη εμπορική διάσταση  
EN 14323 [mm] 

≤ 10 

επιφάνειες προσαρμοσμένων 
διαστάσεων  

≤ 3 

PerfectSense® Premium Gloss και Matt – Ιδιότητες επιφάνειας 
Χαρακτηριστικό ποιότητας Πρότυπο δοκιμής Κατηγορία Τιμή Μονάδα  

Αντοχή σε χάραξη 

Premium Gloss και Matt EN 438-2 ≥ Βαθμός 3  ≥ 4*3) [N] 

Αντοχή σε μικρo-γρατζουνιές 

 DIN CEN/TS 16611 
MSR A1 

MSR B4 

+1 

- 

Βαθμός 

στιλπνότητας 

- 

Αντίσταση σε χημικά 

 DIN 68861-1 / EN 12720 1A  - - 

Αντιβακτηριδιακές ιδιότητες 

 Δελτίο τεχνικών δεδομένων
 

 

Λακαριστές επιφάνειες Egger PerfectSense® Premium Gloss και Matt 

Περιγραφή υλικού:  

Διακοσμητικό υλικό με βάση το ξύλο με επίστρωση UV  

με πυρήνα MDF EGGER – τύπος πάνελ κατά EN 622, τύπος 5 

Χρήση: Διακοσμητικές επιφάνειες με βάση το ξύλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους 

www.egger.com
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ISO 22196 

[επίπεδο]  
πιστοποιημένη αντιβακτηριδιακή 

ιδιότητα 

Εγκάρσια κοπή 

 EN ISO 2409 GT 0 - 1 - - 

Βαθμός στιλπνότητας 

Premium gloss 
EN ISO 2813 

60° 92 ± 5 GU 

Premium matt 60° 3 ± 2 GU 

Ανθεκτικότητα στους ατμούς 

 
EN 438-2 

≥ Βαθμός 3 - - 

 ≥ Βαθμός 5 - - 

Αντοχή σε ξηρή θερμότητα 

 EN 438-2 ≥ Βαθμός 4 4) 160 °C 

Αντοχή σε υγρή θερμότητα 

 EN 438-2 ≥ Βαθμός 4 4) 100 °C 

Αντοχή στο φως 

 EN 438-2 Κλίμακα γκρίζου 4 

Αντοχή σε υγρό κλίμα5) 

Θερμοκρασία 40 ± 2 °C, σχετική υγρασία 85 ± 
5%, διάρκεια 14 ημέρες 

AMK-MB-005, ενότητα 2 Χωρίς δημιουργία κενών ή θραύση των άκρων 

Αντοχή σε εναλλασσόμενες κλιματικές συνθήκες5) 

10 κύκλοι: 1 ώρα, θερμοκρασία -20 ± 2 °C, 3 
ώρες, θερμοκρασία -20 ± 2 °C / υγρασία 85 ± 
5%, 3 ώρες, θερμοκρασία 60 ± 2 °C / υγρασία 

55 ± 5% 

AMK-MB-005, ενότητα 3 
Χωρίς δημιουργία ρωγμών στην επιφάνεια, 

αποχρωματισμό, δημιουργία κενών ή θραύση των άκρων 

Ελαττώματα επιφάνειας κατά AMK-MB- 009 

Σε επίπεδη επιφάνεια τα ελαττώματα δεν πρέπει να είναι ορατά σε απόσταση 27,56 ιντσών 

(0,7 μέτρων). Αν δεν είναι δυνατή η επίτευξη επιφανειών χωρίς ελαττώματα, μικρές ατέλειες και 

ανομοιομορφίες είναι αποδεκτές. Ελαττώματα επιφάνειας θεωρούνται μόνο τα ελαττώματα έκτασης άνω 

του 1,0 mm2 τα οποία είναι ορατά κατά την εξέταση της επιφάνειας από απόσταση 27,56 ιντσών 

(0,7 μέτρων) και σε οπτική γωνία περ. 30°. Το μέγιστο όριο είναι 1 ελάττωμα/m². 

 

Ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 

 Απόσταση θέασης: 1,085 ίντσες (700 mm) 

 Ένταση φωτισμού: 1000 – 2000 lx 

 Γωνία κλίσης: 30° ως προς τον κατακόρυφο άξονα 

 Τύπος φωτός (φως ημέρας, θερμοκρασία χρώματος) D 65: 6500 K 

 Διάρκεια θέσης: έως 20 δευτερόλεπτα  

1) Ως προς την ονομαστική τιμή 
2) Μόνο με ισορροπημένη κατασκευή των επιφανειών
3) Με ≥ 90 % συνεχείς και σαφώς ορατούς διπλούς κύκλους ως γρατζουνιές σε N  
4) Στις στιλπνές επιφάνειες επιτρέπεται ελαφρά αλλαγή της στιλπνότητας 
5) Αφορά την επίστρωση επιφάνειας 

 

Γενικές σημειώσεις 
Η προσεκτική επιθεώρηση των εισερχόμενων προϊόντων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της κατάλληλης επεξεργασίας των 
παραγγελιών και περιλαμβάνεται στους όρους πληρωμής και παράδοσης του ομίλου EGGER. Η EGGER συνιστά την εκτέλεση 
της επιθεώρησης μέσω γενικών στατιστικών διαδικασιών. Οι Λακαριστές Επιφάνειες PerfectSense® πρέπει να μεταφέρονται 
και να αποθηκεύονται με προσοχή. Είναι καλό να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση σε επίπεδη, λεία και στεγνή επιφάνεια, σε 
κλειστό χώρο, με πλάκα κάλυψης. Το μέγιστο ύψος στοίβαξης είναι 1,5 m (4 συσκευασίες). Το κλίμα του δωματίου πρέπει να 
αντιστοιχεί σε εύρος θερμοκρασίας από 10 °C έως 50 °C και σε σχετική υγρασία 65%. Σε περίπτωση απόκλισης των συνθηκών, 
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συνιστάται τα προϊόντα να συσκευαστούν χωριστά, για λόγους διασφάλισης ποιότητας. Πριν από την τοποθέτηση, συνιστάται το 
προϊόν να εγκλιματίζεται στις συνθήκες περιβάλλοντος που αναμένεται να επικρατούν κατά τη χρήση. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.egger.com.  
 

Σημείωση: Η προστατευτική μεμβράνη των λακαριστών επιφανειών PerfectSense πρέπει να αφαιρείται αμέσως μετά την 
επεξεργασία και το αργότερο 5 μήνες μετά την παράδοση, ώστε να διασφαλίζεται η καθαρή απομάκρυνση της μεμβράνης χωρίς 
υπολείμματα. Τα τυλιγμένα σε μεμβράνη προϊόντα δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως (ακτινοβολία UV). 
 

Αντιβακτηριδιακή ιδιότητα 
Η υγειονομικά σφραγισμένη και κλειστή επιφάνεια αυτού του προϊόντος απαλλάσσεται από μικρόβια και βακτήρια κατά 99,9% 
μέσα σε 24 ώρες από τον καθαρισμό και την απολύμανσή της. Το προϊόν δεν περιέχει γνωστή ουσία που προορίζεται για την 
αποτροπή, την καταστροφή, την απώθηση ή τον μετριασμό ενός παρασίτου και το προϊόν μας δεν αποτελεί συσκευή που 
προορίζεται για την παγίδευση, την καταστροφή, την απώθηση ή τον μετριασμό παρασίτων. 
 

Περαιτέρω τεκμηρίωση 
Δελτίο τεχνικών δεδομένων EGGER MDF E1 TSCA ST CE EAC 
Δελτίο τεχνικών δεδομένων EGGER MDF E1E05 TSCA ST CE EAC 
Οδηγίες επεξεργασίας για λακαριστές επιφάνειες PerfectSense® 
Οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας για λακαριστές επιφάνειες PerfectSense® 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: 

Το παρόν δελτίο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με προσοχή εξ' όσων γνωρίζουμε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για λάθη, σφάλματα στα πρότυπα ή τυπογραφικά 

λάθη. Επίσης, λόγω της συνεχούς εξέλιξης των λακαριστών επιφανειών EGGER PerfectSense®, όπως και τυχόν τροποποιήσεων των προτύπων και των διατάξεων 

δημοσίου δικαίου ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές αλλαγές. Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενα αυτού του δελτίου τεχνικών δεδομένων δεν πρέπει να εκλαμβάνονται 

ως οδηγίες χρήσης ή ως περιεχόμενα με νομικά δεσμευτική ισχύ. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας μας. 


