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Műszaki adatlap
EGGER munkalapok

Ismertetés
Az EGGER munkalapok rétegragasztott elemek, amelyek Eurospan E1 natúr forgácslapokból állnak, EGGER dekoritlemezzel laminálva.

Alkalmazási területek
Az Egger munkalapok konyhákban, fürdőszobákban, irodákban, háztartási bútorokban, valamint üzletberendezési megoldásokban egyaránt
használhatók.

Termékváltozatok / Elérhetőség
A munkalapok az EGGER dekoratív árukészlet részét képezik. Az egyes országokra összeállított elérhetőségi útmutatók értelmében a 300/3 és
100/1.5 modelljelű munkalapok válogatott dekor/szerkezet összeállításokban és méretekben, már egy darabtól kezdve, raktárról kaphatók.
Modell

Alapméretek

Modell típus

300/3 és 100/1.5

4100 x 600 x 38 mm

300/3 és 100/1.5

4100 x 920 x 38 mm

egy oldalas
két oldalas

egy oldalas
300/3 és 100/1.5
4100 x 650 x 38 mm*
*P3 forgácslapon alapuló, válogatott dekor/szerkezet összeállítások

Rendeléshez társuló szállítási lehetőségeink áttekintése
Modell

Alapméretek

Modell típus

300/3 és 100/1,5

4100 x 1200 x 38 mm

egy oldalas

Egyéb munkalaphosszakat, szélességeket és modelleket, valamint különleges minőségeket kérésre tudunk gyártani.
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Minőségi jellemzők / Műszaki adatok
A munkalapok minőségi jellemzőit döntően a dekoritlemez és a hordozóanyag típus termék tulajdonságai határozzák meg.
Felületi kopás állóság

Vizsgálati
szabvány
EN 438-2:2016

Ütésállóság kis átmérőjű golyóval vizsgálva
Karcállóság

EN 438-2:2016
EN 438-2:2016

Ellenálló képesség vízpárával szemben

EN 438-2:2016

Száraz hővel szembeni ellenállás (160°C)

EN 438-2:2016

Foltállóság

EN 438-2:2016

Tulajdonság

Fényállóság [Xenon ívlámpával vizsgálva]
Hordozóanyag típus
Hajlító szilárdság
>32 – 40 mm
Belsőkötési szilárdság
>32 – 40 mm
Duzzadás 24 óra alatt
>31 – 40 mm
Felület állandóság 1)

Fordulat (perc)
kezdőpont
N (min)
Fokozat (min.)
texturált kivitelek
Fokozat (min.)
egyéb kivitelek
Fokozat (min.)
egyéb kivitelek
Fokozat (min.)
1. és 2. csoport
3. csoport
Szürkeárnyalatos skála fokozat

Érték
150
≥ 20
3
4
4
5
4
4-5

Eurospan E1

Eurospan E1, P3

≥ 7,0 N/mm²

≥ 9,0 N/mm²

≥ 0,14 N/mm²

≥ 0,30 N/mm²

EN 311

Nincs szabványosítva
≥0,8 N/mm²

≤12%
≥ 0,8 N/mm²

EN204

D3

D3

Vizsgálati
szabvány
-

Egység vagy jellemző

Érték

mm

-5/+10

Szélesség tűrés
>500 mm
Vastagság tűrés

EN ISO 13894

mm

EN ISO 13894

mm

± 0,4

Vágási egyenesség

EN ISO 13894

mm

± 0,5 1000 mm-es hosszanként

Szög-pontosság

EN ISO 13894

mm

≤ 2,0 1000 mm-es hosszanként

Laposság
≤ 600 mm
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000
1001 - 5600

EN ISO 13894

max. eltérés)

Ragasztó időállósági osztály
1)

EN 438-2:2016

Egység vagy jellemző

EN 310
EN 319
EN 317

A jelzett eredmény középérték.

Tűrések / méretek
Tulajdonság
Hosszúság tűrés

± 0,5 további ±0,05 100 mm-enként

0,9 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,6 mm
2,0 mm
2,0 mm méterenként3)

2)

Maximális konkáv vagy konvex eltérés a munkalap elülső oldalához viszonyítva. Számos olyan tényező jelentkezhet az építkezéseken, mint például a hőmérséklet és a levegő
relatív nedvességtartalmának ingadozása, amelyek hatására a lapok és táblák visszafordíthatatlanul meggörbülhetnek és elcsavarodhatnak. Ezért ez a követelmény csak a
szállítás időpontjában érvényes.
3)

> 1000 mm-es munkalapoknál a méréseket 1000 mm-es hosszon, vetemedés mérő készülékkel kell végezni.

Tárolás / Alakítás
A tárolással és feldolgozással kapcsolatos információk az „EGGER munkalapok” elnevezésű feldolgozási útmutatóban találhatók.
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Ajánlott ápolási és tisztítási eljárás
Ellenálló, higiénikus és tömör felületének köszönhetően az EGGER munkalapok nem igényelnek különösebb ápolást. A felület általánosan könnyen
tisztítható. Ne használjon egészségügyi tisztítószereket vagy dörzsölő hatású mosószereket, mivel az ilyen tisztítószerek eltompíthatják a felület
fényességét és/vagy összekarcolhatják az anyagot.
Részletesebb információk az „EGGER dekoritlemezek tisztítási és használati útmutatójában” olvashatók.

További szöveganyagok / terméktájékoztatók
További információk az alábbi szöveganyagokban találhatóak:





„EGGER munkalap feldolgozási útmutató“
Az "EGGER dekoritlemez felületek" műszaki tájékoztatója
Az „EGGER dekoritlemezek vegyszerállósága" műszaki tájékoztató
Az „EGGER dekoritlemezek tisztítási és használati útmutatója“ elnevezésű műszaki tájékoztató

Előzetes megjegyzés:
Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gonddal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.
A benne közzé tett információk a gyakorlati tapasztalatunkon valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik.
Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát és kötelezettséget a tulajdonságok meglétére, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a
nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER munkalapok folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a törvényi előírások változása miatt a műszaki tartalomban módosítások fordulhatnak elő. Ezért a műszaki
tájékoztatót tartalmát nem szabad használati útmutatónak, vagy jogilag kötelező érvényűnek tekinteni. Az általános szerződési feltételeink érvényesek.
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