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Os seus desafios. Acessíveis.
Coleção & Serviços 2020 - 2022

Válido a
partir de
02/2020

Coleção & Serviços
2020 2022
Aceda a soluções simples, práticas,
ecológicas, saudáveis e disponíveis
em toda a Europa.
Ao desenvolver a sua coleção e
os respetivos serviços associados,
a EGGER estabeleceu o objetivo
de lhe oferecer a solução ideal
para cada momento.
Descubra neste documento todas as informações dos
produtos indispensáveis aos seus projetos.
Para conhecer a disponibilidade
dos produtos, aceda a
www.egger.com/disponibilidade
ou digitalize o código QR seguinte.

O universo EGGER ao alcance da sua mão.
Aceda à coleção EGGER onde quer que esteja
e em qualquer altura através da aplicação EGGER Coleção & Serviços. Ela oferece-lhe o
acesso permanente para visualizar os nossos décors em numerosas configurações.
Leia a referência de um décor EGGER, descubra-o em 3D, encomenda uma amostra, aceda
ao programa de stocks por linhas de produtos e muito mais!
A aplicação EGGER Coleção & Serviços está disponivel na AppStore e no Google Play.
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Produtos & Serviços
chave na mão
O universo do arranjo interior e do mobiliário reinventa-se permanentemente.
Para garantir o seu sucesso e responder a um número cada vez maior de
exigências, deve agir rapidamente e de forma fiável. Para o(a) acompanhar
nos seus projetos, a Egger propõe-lhe uma coleção “chave na mão” que alia
combinações e serviços digitais inéditos.
Com a Egger, conduza os seus projetos com maior tranquilidade e rapidez
respeitando as limitações de tempo e de orçamento dos seus clientes, ou
sublinhando o seu compromisso ambiental, sem fazer cedências ao nível da
qualidade ou do design.

Combinação em todas as linhas
Ao disponibilizar o mesmo décor em várias linhas de produtos complementares, a Coleção EGGER
permite-lhe escolher o material mais adequado à sua aplicação.
Cada décor identificado pelo pictograma D divide-se pelo menos em cada linha de produtos
indispensável à renovação de interiores (melamínico, termolaminado, orla). Uma oferta de produtos
combinados que simplifica o seu dia a dia e lhe permite concentrar-se no seu trabalho!

D C E F
=

+

+

Cada linha de produtos é identificada por um pictograma.

C
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F
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Painéis melamínicos Eurodekor
Uma resposta decorativa pronta a utilizar e economicamente vantajosa
→ Página 10
Termolaminados
Uma solução resistente e adaptada às formas arredondadas
→ Página 14
Orlas
Um acabamento perfeito nos mínimos detalhes
→ Página 18

B
G
K
O
H
I

Painéis lacados PerfectSense Gloss
Uma solução premium ultrabrilhante ou mate extremo antidedadas
→ Página 24
Termolaminados compactos
Uma solução para os sanitários e as zonas de alta solicitação
→ Página 26
Painéis alveolares Eurolight
Uma solução robusta e simultaneamente leve
→ Página 28
OSB Combiline - painéis compósitos
Solução decorativa para as superfícies exigentes
→ Página 30
Termolaminados em formato de porta
Matéria e mão de obra otimizadas
→ Página 32
Tampos
Uma resposta de design para todos os estilos
→ Página 36

Egger ao alcance de um clique
A Egger combina o melhor das experiências digitais e físicas para lhe facilitar o acesso simples e rápido
a todas as informações de que necessita e oferecer-lhe serviços digitais únicos:


Através da aplicação Egger Coleção & Serviços,

obtenha no seu smartphone a coleção inteira e todas as informações de que necessita e visualize
facilmente as soluções decorativas propostas pela Egger.


Em www.egger.com,

descubra fontes de inspiração para os seus projetos, realizações de produtos Egger, todas as
documentações técnicas e a disponibilidade dos nossos produtos.


No seu espaço pessoal MyEgger,

transfira as digitalizações de décors para acentuar o realismo das suas modelizações.

Depois de transferir a aplicação, leia a referência de um décor com o smartphone e aceda a todas as
informações!
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Prescrições sempre seguras

© Christian Vorhofer

Um habitat saudável
Os produtos EGGER respondem às exigências de higiene e segurança. Os nossos produtos melamínicos,
termolaminados clássicos e termolaminados compactos de núcleo preto e branco são testados como
antibacterianos de acordo com a norma ISO22196:2011 (JIS Z 2801), “Medição da ação antibacteriana
nas superfícies de plástico e nas superfícies não porosas”.
Cientes da importância crescente da qualidade do ar interior, todos os produtos EGGER apresentam uma
taxa de emissão inferior aos valores limites da classe europeia de formaldeído E1.
Em França, foi implementado um sistema de rotulagem para as emissões de COV no ar interior, numa
escala de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). A EGGER faz todos os possíveis para
reduzir ao máximo estas emissões.
Os painéis melamínicos Eurodekor e os termolaminados compactos EGGER estão classificados como A,
enquanto os termolaminados Standard EGGER são A+.

Descubra nas nossas fichas técnicas
as classificações dos produtos através
de uma rotulagem dedicada.

A certificação, um valor sustentável
As certificações ISO 14001 e ISO 50001 são uma diligência voluntária e sustentável que demonstram
o compromisso da EGGER no melhoramento permanente do seu impacto ambiental e a sua gestão da
energia (caldeira a biomassa e sistema de cogeração).
Além disso, todas as unidades fabris EGGER têm a certificação ISO 9001:2000 e aplicam desde há
muitos anos uma política de Qualidade Total. Os nossos painéis e termolaminados exibem a marca CE
e respondem às exigências da norma EN 13986. Esta marca atesta a conformidade dos produtos EGGER
com as diretivas europeias relativas à saúde e segurança dos consumidores. Têm uma certificação FSC®
(FSC-C 017963) e/ou PEFC™, consoante a disponibilidade das madeiras na região.
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ambiente seguro

A EGGER é pioneira em matéria de ecologia, nomeadamente pelos seus processos de produção. Isto
traduz-se no seguinte::


Nosso compromisso para com uma silvicultura sustentável,



Valorização dos produtos associados ao setor da madeira como matéria-prima,



Escolha de energias alternativas aos combustíveis de efeito de estufa,



Técnicas de produção modernas e ecológicas,



Investigação de sistemas logísticos amigos do ambiente.

Em França, a EGGER é um parceiro privilegiado dos eco-organismos do setor da reciclagem de mobiliário

Consumidor / Equilíbrio
ecológico dos produtos
Reciclagem

F Orlas ABS/PMMA

Produção e transformação
de produtos derivados da
madeira

E Termolaminados

usado (Eco-mobilier e Valdelia).

C Painéis melamínicos

Preservar os nossos recursos e proteger o nosso ambiente

B PerfectSense

Sector de
serragem

G Termolam. compact.

Energias renováveis
Gestão florestal sustentável

A EGGER transforma em circuito fechado 100% da madeira que entra nas suas unidades de fabricação.
Ao dar uma segunda vida ao material a madeira e ao reduzir mais de 90% o consumo de gás natural, a
EGGER participa ativamente na redução das emissões de CO2 para a atmosfera. O CO2 emitido durante
as etapas de fabrico é, por sua vez, absorvido pelas florestas vizinhas e transformado em oxigénio,

K Eurolight

encerrando assim em circuito fechado um processo industrial de menor impacto ecológico.

Responder aos critérios de ecoconstrução
Os produtos EGGER contribuem para a proteção do ambiente. Encontrará, para cada linha de produtos,
informações sobre a respetiva pegada de carbono e o seu contributo para a economia circular e/ou para

A pegada de carbono, indicador do impacto de um produto no clima, é muito baixa, ou
mesmo negativa, no caso dos produtos à base de madeira. Com efeito, a madeira capta
mais CO2 durante o seu crescimento do que aquele que emite durante a sua transformação
e transporte.
A proteção dos recursos naturais passa pela exploração dos materiais já disponíveis,
nomeadamente no caso dos painéis com mais de 50% de materiais provenientes da
reciclagem ou de subprodutos de outras indústrias.
Os recursos naturais têm o seu próprio ritmo de renovação. A madeira regenera-se em
algumas dezenas de anos, ao passo que os recursos fósseis necessitam de milhões de anos.
Este indicador permite realçar a parte de cada um desses recursos num produto.

H Termolam. porta

O OSB Combiline

a bioeconomia. Os valores indicados são médias calculadas para todas as fábricas Egger.

De modo a permitir-lhe responder aos critérios exigidos nas diligências de ecoconstrução, a EGGER
disponibiliza-lhe as Declarações Ambientais dos Produtos (DAP) e fichas recapitulativas úteis para as

Para mais informações sobre a nossa política ambiental, aceda a
www.egger.com/shop/pt_PT/sobre-o-grupo/meio-ambiente.
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Detalhes dos décors

I Tampos

suas certificações (EHD, Environmental Health Datasheet).

Segurança contra incêndios
A escolha dos materiais certos faz parte da prevenção.

É preciso contar em média com 10 a 15 minutos até que os bombeiros cheguem ao local do incêndio. O
tempo de desenvolvimento pleno instantâneo do incêndio (“flash-over”) - passagem de uma situação
de fogo localizado a um desenvolvimento pleno generalizado dos materiais combustíveis presentes
no mesmo local - pode ser abrandado graças à utilização de materiais adequados. Como tal, é muito
importante conhecer o comportamento dos materiais ao fogo.

Conhecer as classes de reação ao fogo
O Regulamento dos Produtos de Construção (RPC) europeu, que entrou em vigor em 2011, integra nestas
exigências a segurança em caso de incêndio. Todos os materiais abrangidos pelos DoP e as normas
europeias harmonizadas (hEN ) devem apresentar uma classificação de reação ao fogo europeia: as
Euroclasses (EN 13501).
Esta classificação é obtida através de um ensaio SBI (Single Burning Item), segundo três critérios de
avaliação:


Grau de inflamabilidade, de A (A1 incombustível) a F (materiais muito combustíveis),



Libertação de fumo (s para “smoke”), de s1 (não fumígeno) a s3 (altamente fumígeno),



Queda de gotas inflamadas (d para “droplet”), de d0 (nenhuma gota) a d2 (muitas gotas).

A classificação M (NF P 92-501), por seu lado, é mantida para os produtos não sujeitos à marcação CE,
como os materiais para mobiliário, ou para os materiais finos não aplicados (termolaminado e compacto
<6 mm).
O teste, mais simples, baseia-se no período de tempo antes do aparecimento da primeira chama
numa amostra do material, assim como na altura da chama medida visualmente sobre um fundo
quadriculado. Os resultados são expressos de M0, incombustível, a M4, facilmente inflamável, e NC,
não classificado.
Por decreto ministerial, todos os produtos com classificação Euroclasse têm uma correspondência com
a classificação M; o inverso não é possível.
Independentemente do sistema, são estabelecidas classificações convencionais (CWFT: Classified
Without the need for Further Testing) para determinados materiais padrões em função da respetiva
densidade e espessura. Qualquer outro resultado ou tipo de material deve ser justificado por meio de
um relatório de teste realizado junto de um organismo acreditado.
Informações úteis
A reação ao fogo avalia o contributo de um material para o desenvolvimento de um incêndio durante
as primeiras fases em matéria de inflamabilidade, resistência à temperatura, produção de fumo e
quaisquer outros elementos suscetíveis de contribuir para a propagação do incêndio (classificação NF
EN 13501-1 ou NF P92-501).
A resistência ao fogo mede, por sua vez, o período de tempo durante o qual elementos de construção
completos (portas, janelas, tabiques, etc.) conservam as respetivas propriedades mecânicas, de
isolamento térmico e de estanquidade (classificação REI - EI ou I, 30 - 60 - 90, NF EN 13501-2).
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C Painéis melamínicos

Quadro de equivalências entre os sistemas de reação ao fogo (outros produtos
além dos pavimentos)
Atenção: as Euroclasses têm uma equivalência M, não o inverso.

Normalemente
inflamável

Facilmente
inflamável

Equivalência M

A1

-

-

Incombustível

Gesso

A2

s1

d0

M0

s1

d1

s2

d0

s3

d1

s1

d0

Painéis e produtos
derivados da madeira
não inflamáveis

B

s2
s3
s1

Tabiques à base de
gesso

C

Madeiras não
tratadas e panéis
de madeira

D

Painéis de fibras de
baixa densidade

E

N/A

Materiais plásticos
diversos

F

N/A

s2
s3
s1
s2
s3

M1

d1
d0
d1
d0

M2

d1

M3
e/ou
M4 (não gotejante)

d1

M4

d2
N/A

NC (não
classificado)

Exemplo de leitura: um produto com a classificação Euroclasse D-s3,d1 ou superior permite responder
às especificações M3 e M4 de não gotejante.



A classe de reação ao fogo exigível depende do tipo de edifício (EAP, hospitais, habitação, etc.), da
função do produto (estrutura, revestimento) e do respetivo posicionamento na construção. Convém
consultar as legislações em vigor.
A EGGER divide a sua oferta decorativa em várias linhas de produtos com a classificação Euroclasse B

K Eurolight

(Flammex).

H Termolam. porta

O OSB Combiline

Para conhecer a classificação de reação ao fogo dos produtos EGGER, aceda a www.egger.com.

I Tampos
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Detalhes dos décors



Gotículas

Pedra, betão

A2

Dificilmente
inflamável

Fumo

F Orlas ABS/PMMA

EUROCLASSE
de acordo com a
norma EN 13501-1

B PerfectSense

Incombustível

Tipos de materiais

G Termolam. compact.

Classificações de
inflamabilidade

E Termolaminados

N/A: não aplicável

C	
Painéis melamínicos
Eurodekor
Esta solução decorativa pronta a utilizar não requer nenhuma intervenção
adicional para o revestimento, exceto para o revestimento das orlas. Uma solução
económica sem comprometer a estética graças à qualidade de reprodução
reconhecida dos décors e texturas da EGGER.

1

	Papel decorativo impregnado de resina
melamínica

2

	Painel de suporte (partículas ou MDF, escolha
consoante a utilização, → página 12)

3

	Contraface em papel decorativo impregnado de
resina melamínica

1

2
3

Painel decorativo à base de madeira revestida por
polimerização com um papel decorativo impregnado
de resina melamínica nas duas faces (EN 14322). O
painel de suporte varia em função do meio e das
exigências mecânicas associadas ao projeto. A
textura da superfície é obtida durante a prensagem
do conjunto com chapas de aço gravadas.

-13,3 kg CO2/m²
27% de materiais reciclados
32% de produtos afins de serrações
41% de matérias-primas primárias
85% de materiais renováveis
15% de materiais de origem fóssil

Domínios de aplicação: arranjo interior decorativo, móveis, armários, estantes, revestimentos de fachada, etc.

Características
Formato em stock

Suporte

2800 × 2070 × 19 mm

Painéis de partículas para meio seco E1 P2

A pedido: outra espessura e/ou suporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclasse B, MDF).
Para conhecer a disponibilidade em stock na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos,
aceda a www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.
Estão disponíveis orlas termoplásticas ABS combinadas ou orlas especiais PMMA para a orlagem (mais
informações na página 18).

Detalhes técnicos


Produto totalmente reciclável e testado como antibacteriano (→ página 6).



As características de um painel melamínico fazem referência à resistência da superfície de acordo com a
norma EN 14322. As características mecânicas dependem do painel de suporte seleccionado (→ página 12).



Consulte-nos antes de recomendar painéis melamínicos com contraface em bruto ou revestida com
outro décor.



De uma maneira geral, qualquer combinação de decoração com uma estrutura diferente da proposta
deverá ser objecto de um estudo de viabilidade prévio.



Certos acabamentos requerem uma construção multicamada (várias camadas de papéis por face). A
espessura final do painel pode variar de 0,4 a 1 mm em relação a um painel melamínico de camada simples.
Por vezes, os resultados podem oscilar entre os limites das classificações A e A+ em
função das espessuras e/ou do suporte. Por medida de precaução, indicamos a classe A.
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Os poros sincronizados consistem em fazer coincidir a textura com o cilindro da madeira para obter
um resultado até então reservado aos folheamentos de madeira. Em comparação com os segundos,
estas superfícies têm igualmente a vantagem de serem extremamente duráveis e resistentes à luz.

C Painéis melamínicos

Caso específico dos poros sincronizados (Feelwood)


EGGER investiu nas tecnologias mais recentes para desenvolver as superfícies com poros
sincronizados não apenas em painéis melamínicos nas duas faces, mas também em termolaminados,
termolaminados compactos e tampos. Uma reprodução de topo de gama em combinação total.



Pode ocorrer um ligeiro desfasamento entre a textura e o desenho da madeira durante o processo de
fabrico.



As texturas de poros sincronizados EGGER requerem uma construção multicamada (ver abaixo).



A fim de assegurar a acessibilidade por múltiplos de 2 painéis para os fabricos especiais, a oferta
pode estar limitada a determinadas espessuras e qualidades de suporte. Contacte o seu interlocutor
EGGER habitual.

Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus

F Orlas ABS/PMMA

tonalidade ou de cilindro.


E Termolaminados

Qualquer elemento pode, deste modo, ser substituído posteriormente sem receio de uma variação de

Sob a denominação Eurodekor Plus, os painéis melamínicos multicamadas são constituídos por um

1

	Subcamada constituída por uma ou mais folhas
castanhas (ML)
Espessura total do revestimento por face:
0,6 mm (06)

3

	Suporte do painel de partículas

2
3
2
1

Papel decorativo

2

Eurodekor Plus MW06
1

1

	Subcamada constituída por uma ou mais folhas
brancas (MW)
Espessura total do revestimento por face:
0,6 mm (06)

3

	Suporte do painel de partículas

2
3
2
1

Papel decorativo

2

G Termolam. compact.

1

K Eurolight

Eurodekor Plus ML06

B PerfectSense

papel decorativo e subcamadas de barreira (“underlay”) castanhas (ML) ou brancas (MW).

superfície (nomeadamente a profundidade), os painéis melamínicos multicamadas oferecem uma alta
qualidade de acabamento para superfícies que requerem uma maior resistência aos impactos e à flexão.
Formato em stock

Suporte

2800 × 2070 × 19 mm

Locais de meio seco E1 P2

O OSB Combiline

Domínios de aplicação: além dos imperativos técnicos associados à característica da textura de

Para conhecer a disponibilidade em stock na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos,
aceda a www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.

Particularidades das multicamadas


H Termolam. porta

A pedido: outra espessura (16 e 25 mm) e/ou décor disponível em melamínico clássico.

A estrutura multicamada confere uma maior resistência à flexão em todas as direções e de forma

Disponíveis na largura de 2070 mm, os painéis melamínicos multicamadas unicolores (papel tingido
na massa) oferecem uma alternativa dimensional aos painéis refolheados com termolaminados nas
duas faces limitados a 1310 mm de largura.



Para evitar qualquer risco de arqueamento, é obrigatória uma construção simétrica nas duas faces.



No contexto de painéis melamínicos multicamadas, aplica-se uma tolerância de espessura de
±0,5 mm sobre a espessura total do produto acabado.
Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads
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Esta construção melhora a resistência ao arranque de parafusos.



I Tampos

duradoura, oferecendo uma boa estabilidade para as utilizações sobre grandes distâncias.


Escolher o painel de suporte
correto
Faça corresponder a cada aplicação a solução ideal e responda a todos os tipos
de exigências técnicas.

Os nossos painéis em bruto estão disponíveis em stock em diferentes formatos para espessuras
compreendidas entre 8 mm e 38 mm no caso de painéis completos e em 38 e 50 mm nos painéis
alveolares. Contate o seu revendedor EGGER habitual ou aceda a www.egger.com.
Tipo de painel
Eurospan E1 P2
Painel de partículas

Eurospan E1, P3
Painel de partículas hidrófugo

Eurospan E1 P2 Flammex
Painel de partículas não inflamável

Descrição
 Composto por 3 camadas: camadas exteriores em
partículas muito finas (próximas do serrim) e uma
terceira de aparas mais ou menos finas para o núcleo
do painel.
 Composto por 3 camadas: camadas exteriores em
partículas muito finas (próximas do serrim) e uma
terceira de aparas mais ou menos finas para o núcleo do
painel. Tratamento hidrófugo. Cor verde do núcleo
 Composto por 3 camadas: camadas exteriores em
partículas muito finas (próximas do serrim) e uma
terceira de aparas mais ou menos finas para o núcleo
do painel. Qualidade não inflamável. Cor vermelha do
núcleo

 Composto por 3 camadas: camadas exteriores em
Eurospan E1 EPF-S CARB2 TSCA P2
partículas muito finas (próximas do serrim) e uma
Painel de partículas com taxa reduzida de
terceira de aparas mais ou menos finas para o núcleo do
emissão de formaldeído
painel. Taxa reduzida de emissão de formaldeído.
EGGER MDF E1 CARB2 TSCA
Painel de fibras de média densidade

 Caracterizado por uma superfície fina e regular, uma
densidade elevada na superfície e um núcleo de painel
denso e homogéneo. Taxa reduzida de emissão de
formaldeído.

EGGER MDF Flammex E1 CARB2 TSCA B
Painel de fibras de média densidade não
inflamável

 Caracterizado por uma superfície fina e regular, uma
densidade elevada na superfície e um núcleo de painel
denso e homogéneo. Qualidade não inflamável.

Eurolight E1 P2
Painel alveolar

 Composto por 2 superfícies em painéis de partículas de 8 mm
de espessura e um núcleo de cartão reciclado alveolado.

OSB Combiline
Painel compósito

 Composto por 2 superfícies em painéis de MDF finos
de 3 mm de espessura folheadas sobre um painel OSB
resistente à humidade
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ser armazenados num local limpo, fechado e seco (aproximadamente a 20 °C e 55 a 65% de humidade
relativa), abrigados da água e sem contacto com o solo. Os painéis deverão permanecer perfeitamente
planos durante toda o período de armazenamento mediante a colocação de caibros intermédios.
Durante a manutenção de painéis melamínicos ou termolaminados, deve evitar-se fazer deslizar as
faces decorativas uma sobre a outra. Levante os painéis à mão ou com a ajuda de ventosas. Proteja
a face decorativa no cimo da pilha com um cartão ou um painel rígido da mesma superfície. Antes de
qualquer aplicação, deixe os painéis estabilizar no local cerca de 10 dias.
No nosso sítio Web estão disponíveis conselhos específicos para o armazenamento, a manipulação e a

C Painéis melamínicos

A fim de evitar as variações dimensionais relacionadas com as condições climáticas, os painéis devem

E Termolaminados

Manipulação e armazenamento

 Mobiliário e arranjos decorativos em EAP. Superfície
adaptada para o revestimento de tipo melamínico,
folheamento de termolaminados, de madeiras
exóticas, etc.

 Meio interior seco não pré-esforçado
(EN 312 de tipo 2)
 Euroclasse B-s1, d0 (EN 13501-1)*
 Taxa reduzida de emissão de formaldeído
 Certificações CARB2 e EPA

 Suporte ideal para mobiliário e arranjos decorativos.
Superfície adaptada para o revestimento de tipo
melamínico, folheamento de termolaminados, de
madeiras exóticas, etc.

 Meio interior seco não pré-esforçado
(EN 622-5)
 Euroclasse D-s2, d0 (EN 13501-1)*
 Certificações CARB2 e EPA

 Ideal para fresagem, abertura de sulcos e perfilação,
tanto nas orlas como nas faces. Superfície adaptada
para qualquer tipo de revestimento, incluindo
lacagem e envernizamento, graças à homogeneidade
da sua superfície.

 Meio interior seco não pré-esforçado
(EN 622-5)
 Euroclasse B-s1, d0 (EN 13501-1)*
 Certificações CARB2 e EPA

 Mobiliário e arranjos decorativos em EAP. Ideal para
fresagem, abertura de sulcos e perfilação, tanto
nas orlas como nas faces. Superfície adaptada para
qualquer tipo de revestimento, incluindo lacagem
e envernizamento, graças à homogeneidade da sua
superfície.

 Meio interior seco não pré-esforçado
 Euroclasse D-s2, d0 (EN 13501-1)*

 Ideal para o mobiliário de espessura elevada, mas
leve, conceção de móveis longos, etc.

 Meio interior seco pré-esforçado
 Ideal para as aplicações que exigem resistências
 Emissão muito baixa de formaldeído - resina
mecânicas elevadas: stands, estrados, estruturas
ULEF (Ultra-Low Emitting Formaldehyde)
longas, bibliotecas, móveis com restrições de
 Excelentes propriedades mecânicas
ferragens elevadas, etc.
(ver ficha técnica online)
* Para mais informações sobre as normas Segurança contra incêndio, ver página 8.
Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads

K Eurolight

 Meio interior seco não pré-esforçado
(EN 312 de tipo 2)
 Euroclasse B-s1, d0 (EN 13501-1)*

O OSB Combiline

 Mobiliário e arranjos decorativos em divisões
húmidas ou não aquecidas. Superfície adaptada para
o revestimento de tipo melamínico, folheamento de
termolaminados, de madeiras exóticas, etc.

I Tampos

 Meio interior húmido não pré-esforçado
(EN 312 de tipo 3)
 Euroclasse B-s1, d0 (EN 13501-1)*

H Termolam. porta

Domínio de aplicação
 Suporte ideal para mobiliário e arranjos decorativos.
Superfície adaptada para o revestimento de tipo
melamínico, folheamento de termolaminados, de
madeiras exóticas, etc.
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Características
 Meio interior seco não pré-esforçado
(EN 312 de tipo 2)
 Euroclasse B-s1, d0 (EN 13501-1)*

G Termolam. compact.

B PerfectSense

F Orlas ABS/PMMA

aplicação dos painéis alveolares.

E Termolaminados
Higiénicos e resistentes aos impactos e riscos, são a solução ideal para as
superfícies de solicitação média a intensiva e para o revestimento de superfícies
curvas ou perfis redondos.

Overlay (para décors de madeira e materiais)

1

1
2
3

2

	Papel decorativo

3

	Papéis kraft

4

	Papel de contrabalanço

4

Termolaminados decorativos à base de resinas

2,29 kg CO2/m²

termoendurecidas, compostas por várias camadas
de papéis comprimidos entre elas, com uma folha
decorativa impregnada de resina melamínica na

57% de materiais renováveis
43% de materiais de origem fóssil

superfície e um ou mais papéis impregnados de
resina fenólica no centro (EN 438-3). As folhas de
termolaminados devem ser contracoladas num suporte.

Domínios de aplicação: tampos, elementos de fachada de móveis, mesas de escritório, balcões de
lojas, expositores, arranjos interiores curvos, portas, etc.
Particularidade dos termolaminados de núcleo colorido

1

2

1

	Papel da mesma cor para a superfície e o
núcleo do termolaminado

2

	Papéis kraft

3

	Papel de contrabalanço

3

Os termolaminados de núcleo colorido permitem conceber móveis com ângulos sem juntas visíveis.
São igualmente utilizáveis como orlas, nomeadamente para as espessuras elevadas.
Nota: devido à coloração do núcleo, pode ser constatada uma ligeira variação de tonalidade entre um
termolaminado Standard e um termolaminado de núcleo colorido do mesmo décor.
Sabia?
O sistema de codificação dos décors de núcleo colorido na Egger consiste em acrescentar o “número”
1 no fim da referência habitual do unicolor em questão. Desta forma, temos o W1000 Branco premium
(com núcleo Standard) e o W1001 Branco premium integral (com núcleo da mesma cor); o U702 Cinza
caxemira (com núcleo Standard) e o U7021 Cinza caxemira integral (com núcleo da mesma cor), etc.
Todos os nossos termolaminados estão classificados como A+, salvo menção em contrário
indicada no quadro das características de cada qualidade de termolaminado.
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Características
A oferta EGGER de termolaminados divide-se em várias qualidades e características para responder a
aplicações específicas.

Texturas de poros
sincronizados (ST28,
Formato XL:
ST32, ST33, ST37, ST38) 2790 × 2060 × 0,8 mm
(→ páginas 44-45 e 57)
3050 × 1310 × 0,8 mm
Termolaminado
PerfectSense Topmatt*
(→ páginas 24 e 47)

Textura HG
(→ página 46)

Décors com
tintas nacaradas
(identificados pelo
pictograma
)

Termolaminados de
núcleo colorido

Formato de porta:
2150 × 950 × 0,8 mm
2150 × 1020 × 0,8 mm

Classificação HGS* (EN 438-3)
Não pós-formável
Classificação da reação ao fogo M2***
Certificado MED (indústria naval)
Classificação HGS** (EN 438-3)
Não pós-formável
Propriedade antidedadas
Entregue com película
Classificação da reação ao fogo M3***
Classe A+ (emissão para o ar interior)
Consultar a ficha técnica para obter conselhos de
aplicação

E Termolaminados

Formato de porta:
2150 × 950 × 0,8 mm
2150 × 1020 × 0,8 mm

F Orlas ABS/PMMA

Termolaminado
clássico

Classificação HGP* (EN 438-3)
Pós-formável
Testado como antibacteriano (→ página 6)
Classificação da reação ao fogo M2***
Certificado MED (indústria naval)
Classe A+ (emissão para o ar interior)
A pedido: qualidade não inflamável M1 (mín. 260 m²)

3050 × 1310 × 0,8 mm

Classificação HGS** (EN 438-3)
Não pós-formável
Entregue com película
Classificação da reação ao fogo M2***
Certificado MED (indústria naval)
Classe A+ (emissão para o ar interior)

3050 × 1310 × 0,8 mm

Classificação ATP** (EN 438-8)
Apenas para utilização vertical devido a uma menor
resistência a riscos e à abrasão
Classificação da reação ao fogo M2***
Certificado MED (indústria naval)
Classe A+ (emissão para o ar interior)

3050 × 1310 × 0,8 mm

Classificação BTS** (EN 438-9)
Não pós-formável
Classificação da reação ao fogo M2***
Certificado MED (indústria naval)
Classe A+ (emissão para o ar interior)
Ficha específica de aplicação

*Décors da Coleção Portas, página 32 ** Ver Léxico, página 17 *** Ver Segurança contra incêndio, página 8
Para conhecer a disponibilidade em stock na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos,
aceda a www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.

B PerfectSense

3050 × 1310 × 0,8 mm

Características

G Termolam. compact.

Formato em stock

K Eurolight

Tipo de termolaminado

Os termolaminados com textura de superfície HG (brilhante), PT (lacado Topmatt) e poros sincronizados
(ST28, ST32, ST33, ST37, ST38), assim como os termolaminados no formato XL e os termolaminados de
núcleo colorido, não podem ser realizados na qualidade não inflamável. M1.
Termolaminados de 0,6 mm - corte ao comprimento - a partir de uma folha

O OSB Combiline

Informações úteis

A flexibilidade destes termolaminados confere-lhes uma qualidade particularmente adaptada às
aplicações de pós-formação. Trata-se da qualidade utilizada no fabrico dos nossos planos de trabalho

H Termolam. porta

(→ página 36). No âmbito dos nossos processos industriais, estes termolaminados são armazenados
em rolo. Damos-lhe a possibilidade de cortar à folha o comprimento da sua preferência a partir de
2000 mm. Consulte a lista dos décors disponíveis online em www.egger.com/disponibilidade.

Corte ao
comprimento

Espessura: 0,6 mm Largura:
1310 mm Comprimento a
partir de 2000 mm

Características
 Classificação HGP** (EN 438-3)
 Pós-formável
 Flexibilidade excepcional, permitindo veios
de pós-formação a partir de 3 mm

I Tampos

Formato em stock

Um serviço ideal para:


realizar elementos complementares na mesma decoração do plano de trabalho,



realizar planos de trabalho em bordos rectos no comprimento à sua escolha,



revestir superfícies de grande comprimento sem uniões.
Otimize as suas aparas de corte jogando com os 2 formatos disponíveis para a indústria de
portas! Os décors disponíveis estão identificados pelo pictograma (separador “Coleção
Termolaminados de portas”).
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Tipo de
termolaminado

E Termolaminados
Detalhes e conselhos técnicos


Os estratificados EGGER estão adaptados a uma utilização em interiores. No caso das superfícies de
solicitação muito intensiva (balcões de bar, revestimentos de chão, etc.), será necessário um fabrico
especial(1).



Os nossos termolaminados são fabricados em cadeias contínuas (exceto as texturas de poros
sincronizados ST28, ST32, ST33, ST37 e ST38). Esta particularidade permite o fabrico de
termolaminados de comprimento variável entre 800 mm e 5600 mm(1).



Os termolaminados standard EGGER estão classificados como termolaminados HGP (pós-formável,
para utilização geral horizontal), salvo menção em contrário(2). Atenção: os nossos décors
nacarados são unicamente para utilização vertical. Nota: os materiais utilizados para fabricar os
termolaminados não inflamáveis Flammex tornam estes últimos mais rígidos, limitando de forma
sensível a sua flexibilidade à pós-formação.



A qualidade pós-formável dos termolaminados EGGER com a classificação HGP refere-se ao sentido
longitudinal (sentido de fabrico do termolaminado). O raio mínimo de curvatura deve ser 10 vezes
superior à espessura do termolaminado. Uma vez que a espessura dos termolaminados é 0,8 mm,
o raio menor é 8 mm. No entanto, em função das regulações do equipamento utilizado, é possível
reduzir o raio de curvatura, mas nesse caso será indispensável realizar testes antes da aplicação.



Aquando de fresagens e entalhes, os ângulos reentrantes deverão ser arredondados a fim de evitar
as fissuras. De igual modo, quando for necessário fixar ferragens, acessórios ou perfis no painel
refolheado de termolaminado, é obrigatório realizar previamente furos no termolaminado ao nível do
aparafusamento. O diâmetro dos furos deverá ser pelo menos 1 mm superior ao diâmetro do parafuso
a fim de permitir que o painel trabalhe com variações de temperatura e humidade e evitar assim a
formação de fissuras na proximidade do furo. Estas regras deverão ser respeitadas em particular no
caso de termolaminados de núcleo colorido.



Certos estratificados são entregues com película. Convém retirar a película de protecção antes de
qualquer operação de pós-formação, sob reserva de adequação do estratificado.



Os termolaminados com textura de superfície HG (alto brilho) e PT (lacado PerfectSense Topmatt)
são entregues revestidos com película. Convém manter a película de proteção durante a aplicação.
Consulte os conselhos de aplicação de termolaminados com película de proteção.



Devido à sua composição e às limitações técnicas, poderão ser constatadas diferenças de
tonalidade do décor entre um termolaminado clássico, um termolaminado de núcleo colorido, um
termolaminado compacto e um painel melamínico. O mesmo sucede com os produtos PerfectSense
devido à especificidade do seu tratamento de superfície.



Para evitar problemas de arqueamento e/ou de variações dimensionais de painéis revestidos de
termolaminados, é aconselhável, de uma manira geral, utilizar em contraface um termolaminado
idêntico ou um termolaminado de contrabalanço com as mesmas características a fim de obter uma
montagem simétrica.



Os termolaminados também podem ser cortados em bandas para servir de orlas, nomeadamente
para cobrir as espessuras elevadas.

Conselhos de manutenção


Todas as superfícies, mesmo as mais estruturadas, são de fácil limpeza e manutenção. Para mais
informações, está disponível online uma ficha de conselhos de manutenção.



Os termolaminados EGGER estão aprovados para o contacto com alimentos.



De uma maneira geral, os termolaminados são resistentes à maioria dos produtos químicos. Para
a preparação de laboratórios, estabelecimentos médicos, instalações de produção ou fábricas da
indústria alimentar, está disponível online uma ficha sobre a resistência aos produtos químicos.



Devido à sua superfície resistente, higiénica e impermeável, os termolaminados EGGER PerfectSense
Topmatt não requerem nenhuma manutenção específica. No entanto, convém evitar os produtos e
acessórios de limpeza contendo elementos abrasivos, uma vez que podem alterar o grau de brilho
e riscos. Os produtos desengordurantes, utilizados em certos casos nos produtos de limpeza para
plásticos alteram igualmente o nível de brilho e devem ser eliminados sem deixar resíduos na
superfície a fim de preservar as propriedades antidedadas.

(1)
Qualquer encomenda especial exige uma quantidade mínima de 260 m². Consulte-nos para conhecer
as condições.
(2)
Os termolaminados com textura de superfície HG (brilhante), PT (lacado Topmatt) e poros
sincronizados (ST28, ST32, ST33, ST37, ST38), assim como os termolaminados no formato XL e os
termolaminados de núcleo colorido, não são pós-formáveis.
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Com o tempo, certos líquidos causam modificações do grau de brilho do termolaminado. Enxugue
imediatamente os líquidos vertidos, em particular ao nível dos cortes e fixações.



Os termolaminados, utilizados frequentemente no revestimento de tampos de cozinha, são
resistentes ao calor em condições normais de utilização. Contudo, convém utilizar uma base de prato
para pousar superfícies quentes como caçarolas, frigideiras, pratos saídos do forno, etc.



Pela sua natureza, os décors unicolores escuros e as superfícies mates e brilhantes requerem uma

E Termolaminados

atenção particular.

Painéis revestidos de termolaminados nas duas faces

1

1

Termolaminado de 0,8 mm (ou 0,6 mm)

2
3

consoante a utilização, página 12)

3

Termolaminado de 0,8 mm (ou 0,6 mm)

Todos os estratificados EGGER podem ser entregues contracolados em todos os tipos de painéis de
suporte disponíveis (→ página 12). Esta solução permite responder eficazmente aos picos de actividade

F Orlas ABS/PMMA

2 	Painel de suporte (partículas ou MDF, escolha

e garantir uma colagem industrial de alta qualidade.
inflamáveis Flammex dispõem de uma certificação Euroclasse B-s2,d0.
Para evitar qualquer risco de arqueamento, é obrigatória uma construção simétrica (mesma espessura
e/ou material segundo o tipo de termolaminado e a espessura do suporte).
A largura máxima destes painéis é 1310 mm (exceto décors de poros sincronizados: 1010 mm). Consulte-

B PerfectSense

Os painéis de partículas não inflamáveis Flammex refolheados pela EGGER com termolaminados não

G Termolam. compact.

nos para saber as quantidades e os prazos de entrega.
Para conhecer a disponibilidade em stock na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos,
aceda a www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.
Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads

ATP (EN 438-8) Termolaminado nacarado (A), fino <2 mm (T), pós-formável (P)



BCS (EN 438-9) Termolaminado de núcleo colorido (B), compacto (C), de tipo Standard (S)



BTS (EN 438-9) Termolaminado de núcleo colorido (B), fino <2 mm (T), tipo Standard (S)



CGF (EN 438-4) Termolaminado compacto (C), utilização corrente (G), qualidade não inflamável (F)



CGS (EN 438-4) Termolaminado compacto (C), utilização corrente (G), de tipo Standard (S)



CWFT: classificação convencional da reação ao fogo dos produtos (Classified Without the need for

O OSB Combiline

ACS (EN 438-8) Termolaminado nacarado (A), compacto (C), de tipo Standard (S)



Further Testing)


HGP (EN 438-3) Termolaminado pós-formável, utilização geral horizontal



HGS (EN 438-3) Termolaminado Standard, utilização geral horizontal



MTP (EN 438-8) Termolaminado metálico (M), fino <2 mm (T), pós-formável (P)



VGS (EN 438-3) Termolaminado Standard, utilização geral vertical

Nota: os termolaminados compostos por uma superfície lacada não são considerados à data na norma
EN 438:2016. No entanto, em conformidade com os resultados dos testes da norma EN 438-3:2016, os

H Termolam. porta



K Eurolight

Léxico
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I Tampos

termolaminados Topmatt da EGGER podem ser classificados como termolaminados HGS.

F Orlas termoplásticas
O detalhe que faz a diferença.

Para acabamentos perfeitos, todos os nossos décors dispõem de uma solução combinada de orlas
termoplásticas de ABS. Faça igualmente da orla um elemento de design com os décors criativos e as
orlas PMMA (→ páginas 21 e 22).
Domínios de aplicação: Resistentes aos choques e às limitações mecânicas e térmicas, as orlas de ABS
asseguram uma maior duração do revestimento das orlas dos painéis.

Orlas termoplásticas de ABS
O ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) é um termoplástico sem cloro de saldo ecológico positivo.
Fabricadas por extrusão ou por calandragem para as espessuras mais finas, as orlas termoplásticas
dividem-se em várias larguras e espessuras especificamente contratipadas para se obter o melhor grau
de correspondência do décor e da textura com os painéis melamínicos e os termolaminados.
A qualidade das orlas termoplásticas EGGER distingue-se pelo seguinte:


acabamento harmonioso e discreto nas arestas devido a orlas pintadas na massa,



resistência ao atrito em virtude da aplicação de uma laca de protecção em todas as decorações,
incluindo nos unicolores,



alto desempenho em matéria de colagem graças a um primário ligeiramente colorido no dorso da orla
para garantir a presença e a regularidade da aplicação ao longo do rolo. A coloração desaparece no
momento da aplicação.

Orlas de “efeito topo”
As orlas de topo reproduzem na perfeição o corte transversal de um tronco de árvore, fazendo aparecer
os cernes anuais, para um resultado dos mais autênticos, reforçado pelo acabamento RO (Rough).

1

3

2

1

	Painel melamínico Eurodekor ou
painel revestido de termolaminado

2

	Orla de ABS de efeito de topo
combinada

3

Orla de ABS combinada

Disponíveis em vários décors selecionados pelo seu efeito de imitação do folheamento de madeira,
condizem harmoniosamente com as texturas Feelwood. Para conhecer a disponibilidade dos décors
em orlas de topo, aceda ao nosso sítio Web (a referência do décor começa pela letra “Q”) ou consulte a
página 20.
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Características

0,4 mm

Solução resistente alternativa às orlas melamínicas

Observações

23 mm

0,8 mm

Para um revestimento discreto das orlas. Além disso, a espessura é ideal
para reforçar o carácter autêntico dos painéis refolheados com orlas de
efeito topo.

23 mm

1 mm

Para um acabamento ótimo dos painéis em PerfectSense (→ página 24)

23 mm

2 mm

Todos os décors da coleção estão disponíveis no mínimo em orlas de ABS
de 23 × 2 mm × 75 ml.

28 mm

0,8 mm

Para o revestimento das orlas de painéis até 25 mm

28 mm

2 mm

Para o revestimento das orlas de painéis até 25 mm

33 mm

0,8 mm

Para o revestimento das orlas de painéis até 30 mm

33 mm

2 mm

Para o revestimento das orlas de painéis até 30 mm

43 mm

0,8 mm

A espessura de 0,8 mm é ideal para reforçar o carácter autêntico dos
painéis refolheados com orlas de efeito topo.

43 mm

1,5 mm

Um formato útil para o revestimento de orlas retas em tampos (→ página 36)

43 mm

2 mm

Para o revestimento de painéis completos superiores a 32 mm e os painéis
alveolares Eurolight de 38 mm (→ página 28)

54 mm

2 mm

Para o revestimento de painéis alveolares Eurolight de 50 mm (→ página 28)

As orlas estão disponíveis não encolados a partir de um rolo. Para conhecer a disponibilidade em stock
na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos, aceda a www.egger.com/disponibilidade ou

F Orlas ABS/PMMA

Espessura

23 mm

B PerfectSense

Largura

Nota


Devido às suas especificidades, não está disponível nenhuma orla para os termolaminados de
núcleo colorido; para o revestimento das orlas, recomendamos cortar bandas à largura pretendida
numa folha de termolaminado da mesma natureza.



Atualmente, a tecnologia de poros sincronizados (ST28, ST32, ST33, ST37 e ST38) não existe para as
orlas. No entanto, foram desenvolvidas texturas de poros de madeira específicas.

G Termolam. compact.

transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.

Para um melhor acabamento e um efeito do painel completamente lacado, as orlas combinadas com
os décors PerfectSense dividem-se unicamente na espessura de 1 mm. Para se obter efeitos de jogos
de espessura, cada PerfectSense divide-se na versão bicolor Doppia (→ página 22).



K Eurolight

Caso específico das orlas combinadas com os décors PerfectSense (→ página 24)


A qualidade PerfectSense Topmatt (PT) é específica para o fabrico de termolaminados. Para revestir
as orlas de painéis refolheados de termolaminados PerfectSense Topmatt, utilize a orla na mesma

O OSB Combiline

combinação e efeito de superfície em PerfectSense Matt (PM).

Serviço Plus
Necessita de outro formato?
Tire partido do nosso serviço de corte de bandas de orlas em todas as larguras até 100 mm.
espessuras padrões de 0,8 mm, 1 mm e 2 mm. Podem ser cortados a pedido em diferentes bandas de
larguras idênticas ou ariadas (largura mínima de 12 mm). Graças ao nosso configurador de corte, explore
de forma ideal toda a largura de 100 mm. Para aceder ao configurador, aceda a www.egger.com/orlas.
A disponibilidade dos décors sob a forma de Mini Jumbo Roll é

H Termolam. porta

Rolos de 100 mm de largura e 75 ml de comprimento (“Mini Jumbo Roll”) são mantidos em stock nas

definida diretamente no configurador. Nota: os décors de ABS
criativos e de efeito topo e as orlas de PMMA não beneficiam deste

19

Detalhes dos décors

I Tampos

serviço.

F Orlas termoplásticas
Digitalizações dos décors de orlas de efeito topo

Q1701

RO	Efeito topo Olmo Tossini branco

Q1210 RO	Efeito topo Olmo Tossini cinza bege

Q1212 RO	Efeito topo Olmo Tossini castanho

Q1702 RO	Efeito topo Olmo Tossini castanhoescuro

Q1176

RO	Efeito topo Carvalho Halifax branco

Q3335 RO	Efeito topo Carvalho Gladstone
branco

Q1180 RO	Efeito topo Carvalho Halifax natural

Q3309 RO	Efeito topo Carvalho Gladstone areia

Q1181

Q3326 RO	Efeito topo Carvalho Gladstone
natural

RO	Efeito topo Carvalho Halifax tabaco

Q1336 RO	Efeito topo Carvalho Halifax
branqueado areia

Q3325 RO	Efeito topo Carvalho Gladstone
tabaco

Q3176 RO Efeito topo carvalho Halifax zinco

Q3342 RO	Efeito topo Carvalho Gladstone lava

Q3178 RO	Efeito topo Carvalho Halifax
branqueado preto

Q3403 RO	Efeito topo Larício branco

Q1344 RO	Efeito topo Carvalho Sherman
conhaque

Q3404 RO	Efeito topo Larício castanho

Q1345 RO	Efeito topo Carvalho Sherman cinza

Q3406 RO	Efeito topo Larício antracite

Q1346 RO	Efeito topo Carvalho Sherman
antracite

Q3408 RO	Efeito topo Larício castanho termo

Q1486 RO	Efeito topo Pinho Pasadena
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Orlas de ABS criativas
Além das orlas combinadas, a EGGER desenvolveu uma gama de décors originais em orlas de ABS.
Largura

Espessura

Comprimento do rolo

23 mm

1,3 mm

75 ml não encolado

Base preta para acentuar as orlas e arestas

Multiplex noir

F Orlas ABS/PMMA

H8955 SM

H8957 ST10

B PerfectSense

Reprodução ripada tricapa para uma representação autêntica e contemporânea

Efeito Tricapa natural

Efeito Tricapa castanho

H8956 ST10

Efeito Tricapa branco cinzento

H8958 ST10

Efeito Tricapa antracite

F8925 ST9

Metal usado

K Eurolight

H8906 ST10

G Termolam. compact.

Disponível noutras cores:
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I Tampos

H Termolam. porta

O OSB Combiline

Efeito de metal usado para um carácter industrial

F Orlas termoplásticas
Orlas termoplásticas de PMMA
As orlas de PMMA (polimetacrilato de metilo) são orlas acrílicas de alta qualidade. Distinguem-se pelo
seu efeito de profundidade e transparência, superior ao do vidro.
Contrariamente às outras orlas termoplásticas, a impressão do décor é feita na parte posterior da orla,
tornando a junta de revestimento muito discreta e o décor insensível às operações de chanfragem tanto
nas arestas como nos ângulos (sem efeito de moldura).
Por natureza, as orlas de PMMA são particularmente resistentes aos riscos e às marcas de impactos. A
sua aplicação é idêntica às das outras orlas termoplásticas.
Jogos de linhas
Efeito visual e táctil da orla Linea

F8980 LI

Linea preto

Efeito chique do carbono

F8921

ST2 Carbono

Efeito bicolor
A série bicolor Doppia joga com os efeitos de espessuras:


efeito de sobre-espessura da superfície quando a cor da linha é combinada com a cor da face do
painel,



perceção de painel mais fino com a respetiva orla em duas partes.

Todos os décors disponíveis em painéis PerfectSense dividem-se na versão PMMA Doppia de
unicolores/efeito de alumínio.

H8959 AC Doppia preto - Madeira natural

H8960 AC Doppia branco - Madeira natural

U8800 PG Doppia vermelho cereja - Alumínio

U8801 PM Doppia azul índigo - Alumínio

U8802 PM e PG	Doppia cinza caxemira - Alumínio

U8803 PM e PG Doppia cinza claro - Alumínio

U8804 PM e PG Doppia cinza argila - Alumínio
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U8806 PM e PG	Doppia cinza grafite - Alumínio

U8807 PM e PG Doppia preto - Alumínio

W8901 PM e PG	Doppia branco premium - Alumínio

PM	Doppia Pedra metalizada cinza claro Alumínio

F8911

PM e PG	Doppia Pietra Grigio preta Alumínio

F8912

PM e PG	Doppia mármore Levanto branco
- Alumínio

F8913

PM Doppia aço escuro - Alumínio

F8982 AC Doppia Preto - Ouro

Série Trio
Efeito de alumínio no núcleo para reforçar o carácter industrial

H8903 C2	Trio Castanho Gladstone areia Alumínio

W8903 C2 Trio Branco - Alumínio

H8904 C2 Trio Carvalho Halifax preto - Alumínio

Série Duo
Jogue com a combinação dos materiais e das cores!

F8923 C1

Duo Pietra Grigio preta - Branco

I Tampos

Duo Mármore de Carrara branco - Preto

F8924 C1	Duo Pietra Grigio preta - Carvalho
escuro

Encomende amostras de bandas de orlas em www.egger.com/shop
Para mais informações sobre as texturas das orlas termoplásticas(→ página 47)
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H8905 C1	Duo Mármore de Carrara branco Carvalho claro

F8922 C1

H Termolam. porta

U8810 C2 Trio Preto - Alumínio

O OSB Combiline

K Eurolight

H8902 C2 Trio Carvalho Halifax zinco - Alumínio

G Termolam. compact.

B PerfectSense

W8902 PM e PG	Doppia branco alpino - Alumínio F8910

F Orlas ABS/PMMA

U8805 PM e PG	Doppia cinza macadame Alumínio

B	
PerfectSense
Soluções decorativas premium, os painéis lacados PerfectSense em
ultrabrilhante (efeito de espelho) ou em mate extremo antidedadas estão
disponíveis numa largura ideal destinada a numerosas situações de preparação
de interiores e mobiliário.

1
2
3

4

5

6

7

1

Película de proteção

2

Camada de lacagem de acabamento UV

3

Camada de base

4

Primário

5

Papel decorativo impregnado

6

Painel MDF EGGER

7

Papel decorativo impregnado

Os painéis lacados PerfectSense mates e brilhantes
são painéis de MDF melaminados e em seguida
lacados com uma tecnologia de UV inerte (Calander

67% de produtos afins de serrações
33% de matérias-primas primárias

Coating Inert). Este tratamento da superfície inovador,
simultaneamente endurecedor e protetor, permitelhes distinguir-se dos painéis lacados clássicos.

80% de materiais renováveis
20% de materiais de origem fóssil

A sua superfície é resistente aos microrriscos. A
homogeneidade da superfície dos painéis de MDF
contribui para o resultado de topo de gama quer em
alto brilho, quer em mate extremo antidedadas.
Domínios de aplicações: preparação de interiores e mobiliário, portas, fachadas, etc.

Características
Formato em stock
2800 × 2070 × 19 mm



Características
 Suporte MDF E1
 Uma face com acabamento PerfectSense, contraface em ST9
 Os painéis PerfectSense são entregues com uma película de proteção

Orla combinada disponível em rolo de 75 ml na qualidade de ABS em 23 × 1 mm e na qualidade de
PMMA (versão Doppia) em 23 × 1,3 mm (→ página 22).



O acabamento PerfectSense divide-se em termolaminado unicamente na versão mate, sob a
designação PerfectSense Topmatt (PT). Para os décors em PerfectSense Gloss, estão disponíveis
termolaminados no mesmo décor, mas noutro grau de brilho (HG) (→ página 15).



Os painéis lacados PerfectSense podem ser fabricados com as duas faces em PerfectSense, para um
mínimo de 24 painéis da mesma referência. As duas faces têm o mesmo acabamento PM ou PG.
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Detalhes técnicos


As superfícies PerfectSense apresentam uma excelente resistência aos riscos e ao calor, ao mesmo
tempo que conservam as suas propriedades a longo prazo.



A fim de obter um resultado de corte e de folheamento de orlas ideal, no nosso website estão
disponíveis conselhos de aplicação com configurações dos equipamentos.



A espessura de 1 mm das orlas de ABS combinadas com os décors PerfectSense em stock dá a ilusão
de um painel de acabamento lacado. A qualidade de PMMA reforça o efeito de profundidade e joga
com os efeitos de espessura com a série Doppia (→ página 22).



A fim de preservar as suas superfícies de forma duradoura, devem ser evitados certos produtos e
acessórios de limpeza. Consulte os nossos conselhos de manutenção disponíveis no nosso sítio Web.



Os produtos à base de ácidos e de amoníaco podem alterar a superfície em profundidade, deixando
marcas irreversíveis. Convém evitar a utilização de painéis PerfectSense nos locais ou zonas que
possam estar em contacto com esse componentes.



Particularidade do Matt: o acabamento PerfectSense Matt (PM) divide-se na mesma combinação de
décors em termolaminados e tampos na qualidade Topmatt (PT) para as aplicações horizontais. Para
mais informações, consulte os separadores os termolaminados e tampos.



Particularidade do Gloss: este acabamento não existe em termolaminado; contudo, cada décor
PerfectSense Gloss está disponível em termolaminado brilhante HG (qualidade não pós-formável).
Visto que se tratam de dois tratamentos de superfície distintos, o grau de brilho difere.

PerfectSense Gloss (PG)
B PerfectSense

O PerfectSense Gloss (PG) caracteriza-se por um acabamento ultrabrilhante distinto das outras
superfícies brilhantes clássicas.
A perceção de profundidade (efeito de espelho) era obtida até aqui unicamente através de vidro
ou acrílico.

G Termolam. compact.

Ausência de distorção da imagem e do efeito de pele casca de laranja.

U702 PG
Cinza caxemira

U708 PG
Cinza claro

U732 PG
Cinza macadame

F206 PG
Pietra Grigia preta

U727 PG
Cinza argila

U323 PG
Vermelho cereija

W1000 PG
Branco premium

F812 PG
Mármore Levanto
branco

U961 PG
Cinza grafite

W1100 PG
Branco alpino

U999
Preto

K Eurolight

Décors em stock

O OSB Combiline

PG

PerfectSense Matt (PM)
O PerfectSense Matt (PM) revela um acabamento mate intenso em sintonia com todas as últimas
Toque aveludado e baixo grau de reflexão



Propriedade antidedadas

H Termolam. porta

tendências minimalistas.


Décors em stock

U702 PM
Cinza caxemira

U708 PM
Cinza claro

U732 PM
Cinza macadame

F206 PM
F627 PM
Pietra Grigia preta Aço escuro

U727 PM
Cinza argila

U599 PM
Azul indigo

W1000 PM
Branco premium

F812 PM
Mármore Levanto
branco

U961 PM
Cinza grafite

W1100 PM
Branco alpino

U999
Preto

F120 PM
Pedra metalizada
cinza claro

PM

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads
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G	
Termolaminados
compactos de interior
Ideais para a preparação de interiores e o mobiliário únicos em meio húmido e
em zonas de solicitação intensiva, os termolaminados compactos EGGER vêm
completar a oferta da combinação de décors/produtos da EGGER.

1
2
3

1

Overlay (para décors de madeira e materiais)

2

	Papel decorativo impregnado

3

	Camadas de papéis kraft impregnados
de resina fenólica (para núcleo preto)

2
1

Em conformidade com a norma EN 438-4,

63% de materiais renováveis
37% de materiais de origem fóssil

os termolaminados compactos EGGER são
termolaminados de alta pressão com um núcleo
preto ou colorido (EN 438-9). São compostos por uma
folha decorativa impregnada de resina melamínica na
superfície e várias camadas de papéis impregnados
de resina termoendurecível no núcleo. É aplicado um
“overlay” nas faces decorativas unicamente no caso
dos décors de madeira e materiais. Os décors com
tintas nacaradas cumprem com a norma EN 438-8.

Domínios de aplicação: locais de solicitação intensiva ou que requerem a utilização de produtos
de higiene e manutenção: laboratórios, hospitais, restaurantes, coletividades, escritórios, etc., e
ambientes com uma taxa de humidade elevada: piscinas, sanitários, salas de desporto, etc.
Particularidade dos décors de núcleo colorido
São utilizadas folhas da mesma cor na superfície e no núcleo do painel.

1
2
1
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1
2

Papel unicolor impregnado
	
Camadas de papéis unicolores da mesma cor
impregnados de melamina para núcleo colorido

Características
Tipo de termolaminado

Formato em stock

Características

Termolaminado compacto 2790 × 2060 ×  Classificação CGS* (EN 438-4), exceto décors com
de núcleo preto (exceto 3 / 4 / 5 / 6 / 8 /
tintas nacaradas, classificação ACS* (EN 438-8)
poros sincronizados)
10 / 12 / 13 mm  Euroclasse D-s2,d0 (classificação convencional CWFT*)
Termolaminado compacto
de poros sincronizados
(ST37)

2790 × 2060 ×
8 e 13 mm

 Classificação CGS* (EN 438-4)
 Apenas núcleo preto
 Euroclasse D-s2,d0 (classificação convencional CWFT*)

Termolaminado compacto 2790 × 2060 ×  Classificação BCS* (EN 438-9)
de núcleo colorido
6 / 8 / 10 / 13 mm  Euroclasse D-s2,d0 (classificação convencional CWFT*)

Termolaminado compacto
ignífugo Flammex

2790 × 2060 ×
6 / 8 / 10 mm

 Classificação CGF* (EN 438-4), exceto décors com tintas
nacaradas, classificação ACF* (EN 438-8)
 Apenas núcleo preto
 Euroclasse B-s2,d0 (com lâmina de ar) - Euroclasse
B-s1,d0 (sem lâmina de ar)

Todos os décors disponíveis em termolaminados compactos dividem-se em painéis melamínicos,



folhas de termolaminados e bandas de orlas. Deste modo, pode conciliar limitações técnicas e
económicas sem abdicar da harmonia e do design.
Por motivos técnicos, algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. nesse



caso, será proposta uma textura alternativa.
Pela primeira vez, ofereça às superfícies em termolaminado compacto um aspeto de madeira com um



realismo até então incomparável graças aos décors com texturas de poros sincronizados. Para mais
informações sobre as texturas de poros sincronizados, consulte páginas 44-45 e 57.


Os décors com tintas iridescentes estão identificados pelo pictograma A.



Os termolaminados compactos com poros sincronizados não estão disponíveis na qualidade não
inflamável.

Para conhecer a disponibilidade em stock na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos,
aceda a www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.

Antibacteriano(1) e aprovado para o contacto com alimentos



Imputrescível e extremamente resistente aos impactos e à humidade



De fácil manutenção



Não necessita de qualquer tratamento específico para as orlas e a superfície



Material homogéneo maquinável na massa



A reprodução nacarada de certos décors apenas é possível numa única face em termolaminados

K Eurolight

Higiénico e resistente aos produtos químicos correntemente utilizados



G Termolam. compact.

Detalhes técnicos


compactos.
Devido às características específicas do termolaminado compacto, poderá constatar-se uma



diferença de tonalidade do décor entre o termolaminado compacto de núcleo preto ou núcleo

(1)
Teste de acordo com a norma ISO 22196:2011 (JIS Z 2801), “Medição da ação antibacteriana nas
superfícies de plástico e nas superfícies não porosas.”

Sabia?
O sistema de codificação dos décors de núcleo colorido na Egger consiste em acrescentar o “número”

O OSB Combiline

colorido e o termolaminado clássico EGGER.

1 no fim da referência habitual do unicolor em questão. Desta forma, temos o W1000 Branco premium

H Termolam. porta

(com núcleo preto) e o W1001 Branco premium integral (com núcleo da mesma cor); o U702 Cinza
caxemira (com núcleo preto) e o U7021 Cinza caxemira integral (com núcleo da mesma cor), etc.

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads

Léxico
ACS (EN 438-8) Termolaminado nacarado (A), compacto (C), de tipo Standard (S)



BCS (EN 438-9) Termolaminado de núcleo colorido (B), compacto (C), de tipo Standard (S)



CGF (EN 438-4) Termolaminado compacto (C), utilização corrente (G), qualidade não inflamável (F)



CGS (EN 438-4) Termolaminado compacto (C), utilização corrente (G), de tipo Standard (S)



CWFT: classificação convencional da reação ao fogo dos produtos (Classified Without
the need for Further Testing)
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*

K Painéis alveolares
Eurolight Décor
Aliando design, leveza e resistência mecânica, o painel alveolar Eurolight seduz
pela sua simplicidade de aplicação, compatível com todos os sistemas de
fixações. Além disso, é um produto inovador de pegada ecológica positiva!

1

1

	Superfícies em painéis de partículas de 8 mm
de espessura (em bruto ou melamínicos)

2

2

Núcleo alveolar em cartão reciclado

1

Composto por duas superfícies de 8 mm de
espessura e um núcleo alveolar em cartão reciclado,

-7,86 kg CO2/m²

o painel alveolar Eurolight é perfeitamente
maquinado com as ferramentas correntes e não
requer quaisquer ferragens específicas para as
fixações e acabamentos. Devido à espessura ideal
das suas superfícies exteriores, o revestimento das
orlas faz-se sem a inserção prévia de uma moldura.

10 % de materiais reciclados
42 % de produtos afins de serrações
48 % de matérias-primas primárias
82 % de materiais renováveis
18 % de materiais de origem fóssil

Domínios de aplicação: arranjos interiores e mobiliário, mesas, assentos, portas, tabiques, prateleiras,
etc.

Características
Tipo de painel
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Formato em stock

Características

Eurolight bruto

2800 × 2070 × 38
e 50 mm

 Superfícies de painéis de partículas em bruto
P2 de 8 mm de espessura para o folheamento
posterior de diferentes revestimentos
(madeiras exóticas, termolaminados, etc.)
 Euroclasse D-s2, d0

Eurolight tapaporos (GFE)

2800 × 2070 × 38
e 50 mm

 Superfícies de painéis de partículas de 8 mm
de espessura revestidas com um tapa-poros
para uma superfície apta à lacagem (verniz,
acrílico, DD, PUR, etc.)
 Euroclasse D-s2, d0

Eurolight Décor

2800 × 2070 × 38
e 50 mm

 Superfícies de painéis de partículas
melamínicos P2 de 8 mm de espessura para
uma solução decorativa pronta a utilizar
 Euroclasse D-s2, d0

Todos os décors disponíveis em painéis melamínicos estão acessíveis a partir de 2 painéis idênticos (24
painéis para os décors de poros sincronizados) em Eurolight Décor de 38 e 50 mm.
Existem soluções de orlas no mesmo décor em 43 × 2 mm e 54 × 2 mm.
Para conhecer a disponibilidade em stock na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos,
aceda a www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.

Detalhes técnicos


Os painéis alveolares são fabricados com ferramentas correntes.



O revestimento das orlas é feito sem a inserção prévia de moldura co orlas termoplásticas de 2 mm
de espessura.



Para o corte ou o folheamento, a pressão máxima autorizada é 0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²).



Para mais informações sobre as ferragens, aceda a www.hettich.com ou
www.hafele.com.

Informações úteis


Os painéis Eurolight de 38 mm e 50 mm podem fazer-lhe poupar tempo e dinheiro ao evitar ter
de colar vários elementos entre si. Além disso, conseguirá ainda mais economias no momento da
instalação, pois a manutenção dos elementos requer menos mão de obra.



Todos os produtos EGGER resultam de uma produção ecorresponsável. Além disso, graças ao seu
núcleo alveolar em cartão reciclado, os painéis Eurolight apresentam a vantagem de utilizarem até
60% menos madeira do que os painéis de partículas.



O recurso aos materiais espessos resulta no aumento do peso dos elementos e torna difícil respeitar
as regras em matéria de manipulação. Ao reduzir o peso até 60% em relação aos painéis de
partículas de espessura equivalente, os painéis Eurolight resolvem este problema.



Os painéis Eurolight utilizam menos materiais do que um painel maciço de espessura idêntica. Além
disso, graças à sua leveza, permitem aumentar a capacidade de transporte até 35%.
A estrutura em sanduíche dos painéis alveolares Eurolight dá um novo impulso às suas criações:
- Grandes espessuras
- Mobiliário de grande dimensão
- Integração invisível de elementos eletrónicos e elétricos no núcleo do painel (porta USB, spots,

K Eurolight

altifalantes, etc.)
- Integração invisível de cabos

I Tampos
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O OSB Combiline

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads
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O	
Painéis compósitos
OSB Combiline
As superfícies exigentes têm também a sua solução decorativa.

1
2
3
2

1

	Papel decorativo impregnado de resina
melamínica

2

Superfície de MDF fina de 3 mm

3

Painel OSB no núcleo

1

O painel EGGER OSB Combiline é uma alternativa
ao painel ripado clássico. Em virtude da sua
estrutura, um núcleo OSB dotado de uma
superfície de MDF fina de cada lado, este painel em
sanduíche apresenta uma alta resistência à flexão

31 % de produtos afins de serrações
69 % de matérias-primas primárias
91 % de materiais renováveis
9 % de materiais de origem fóssil

e presta-se para diferentes tipos de revestimentos.
A sua perfeita homogeneidade faz com que seja
igualmente fácil de aplicar.
Domínios de aplicação: expositores, estrados, tabiques, estruturas de grande dimensão, móveis com
limitações de ferragens elevadas, bibliotecas, etc.

30

Características
Tipo de painel

Formato em stock

Características

OSB Combiline
em bruto

2800 × 2070 ×
19 / 22 / 25 mm

 Superfícies de MDF em bruto para o folheamento
posterior de diferentes revestimentos (madeiras finas,
termolaminados, etc.)

OSB Combiline
melamínico

2800 × 2070 ×
19 / 22 / 25 mm

 Superfícies de MDF melamínicas para uma solução
decorativa pronta a utilizar

Todos os décors disponíveis em painéis melamínicos estão acessíveis a partir de 2 painéis idênticos (24
painéis para os décors de poros sincronizados).
Para conhecer a disponibilidade em stock na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos,
aceda a www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.
Estão disponíveis orlas termoplásticas ABS combinadas ou orlas especiais PMMA para a orlagem (mais
informações as páginas 18 a 23).

Detalhes técnicos


Graças ao seu núcleo em painel OSB sem formaldeído, o painel compósito OSB Combiline pode ser
utilizado nos projetos e grande exigência em matéria de emissões.



A elevada resistência à flexão em todas as direções, graças ao seu núcleo em OSB, garante uma
excelente estabilidade dimensional ao móvel.



A textura homogénea e lisa do painel de superfície de MDF facilita a sua aplicação e permite trabalhálo em todas as direções para uma melhor otimização dos cortes e aparas.



A excelente resistência aos parafusos do painel compósito garante fixações ótimas, incluindo nos
topos.
As superfícies em MDF permitem numerosas opções de acabamentos, como a lacagem, o
folheamento e o revestimento melamínico, mas também a fresagem.

I Tampos

H Termolam. porta

O OSB Combiline

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads
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H	
Coleção Termolaminados
em formato de porta
Otimize o seu rendimento e as matérias-primas abastecendo-se diretamente no
formato mais adequado à realização das suas portas interiores.

Formato

Estratificado
clássico

Termolaminado
lacado
PerfectSense
Topmatt

Domínios de aplicação
2150 × 950 × 0,8 mm
Porta tradicional
2150 × 1020 × 0,8 mm
Porta de grande largura
2150 × 950 × 0,8 mm
Porta tradicional
2150 × 1020 × 0,8 mm
Porta de grande largura

Características








Classificação HGP* (EN 438-3)
Pós-formável
Testado como antibacteriano (→ página 6)
Classificação da reação ao fogo M2**
Certificado MED (indústria naval)
Classe A+ (emissão para o ar interior)
A pedido: qualidade não inflamável M1 (mín. 200 m²)









Classificação HGS* (EN 438-3)
Não pós-formável
Propriedade antidedadas
Entregue com película
Classificação da reação ao fogo M3**
Classe A+ (emissão para o ar interior)
Qualidade não inflamável não possível

* Ver Léxico, página 17 ** Ver Segurança contra incêndio, página 8
Todos os décors termolaminados em formato de porta estão disponíveis igualmente em stock em
termolaminados de 3050 × 1310 × 0,8 mm.
Todos os nossos termolaminados estão classificados como A+, salvo menção em contrário
indicada no quadro das características de cada qualidade de termolaminado.

Detalhes técnicos


Os termolaminados em formato de porta são utilizados em todos os tipos de projetos, incluindo
marítimos (certificação MED), e estão adaptados para as zonas de passagem intensiva.



Tire partido da superfície lacada extramate com propriedades antidedadas para os seus projetos de
topo de gama com os termolaminados PerfectSense Topmatt no formato de porta.



Os termolaminados PerfectSense Topmatt são entregues com película. Convém manter a película de
proteção durante a aplicação. Consulte os conselhos de aplicação de termolaminados com película
de proteção.

Informações úteis
A utilização de termolaminados para a realização de portas constitui uma alternativa económica
interessante às portas em madeira maciça ou folheadas a madeira. O termolaminado oferece, além
disso, a vantagem da regularidade da tonalidade e do cilindro, sendo ao mesmo tempo de fácil
manutenção, muito resistente e durável.
Todos os décors em formato de porta estão disponíveis em painéis melamínicos, permitindo harmonizar
portas, tabiques e mobiliário no mesmo décor.
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Décors em formato de porta em stock
Encomende as suas amostras em www.egger.com/shop

Termolaminado clássico

F509 ST2
Alumínio

F638 ST16
Chromix prata

F274 ST9
Betão claro

F187 ST9
Betão Chicago cinza escuro

F629 ST16
Ardósia metálica preto dourado

W1000 ST19
Branco premium

H1250 ST36
Freixo Navarra areia

H3430 ST22
Pinho Aland branco

H3433 ST22
Pinho Aland polar

H3450 ST22
Fleetwood branco

H1277 ST9
Acácia de Lakeland creme

H3451 ST22
Fleetwood champanhe

H3730 ST10
Hickory natural

H3840 ST9
Ácer Mandal natural

H1318 ST10
Carvalho selvagem natural

H1334 ST9
Carvalho Sorano claro

H3157 ST12
Carvalho Vicenza

H3170 ST12
Carvalho Kendal natural

H1145 ST10
Carvalho Bardolino natural

H3303 ST10
Carvalho Hamilton natural

H3395 ST12
Carvalho Corbridge natural

H1251 ST19
Acácia Branson conhaque

H1582 ST15
Faia do Tirol

H1615 ST9
Cerejeira silvestre Verona

H1714 ST19
Nogueira Lincoln

H3700 ST10
Nogueira natural do Pacífico
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I Tampos

H Termolam. porta

F500 ST20
Metallic inox

H	Coleção Termolaminados em formato
de porta

H3734 ST9
Nogueira Borgonha natural

H3058 ST22
Wengé do Mali

H1115 ST12
Bamenda cinza bege

H1253 ST19
Acácia Branson trufa

H3156 ST12
Carvalho Corbridge cinza

H1150 ST10
Carvalho Arizona cinza

H3090 ST22
Shorewood

H3192 ST19
Fineline Metallic café

H1387 ST10
Carvalho Denver grafite

H3158 ST19
Carvalho Vicenza cinza

H3332 ST10
Castanho Nebraska cinza

H3190 ST19
Fineline Metallic antracite

H3453 ST22
Fleetwood castanho

W980 ST15
Branco caulino

W911 ST15
Branco selenite

W1100 ST9
Branco alpino

W1000 ST9
Branco premium

W1001 ST9
Branco premium integral

U216 ST9
Branco creme

U113 ST9
Bege areia

U156 ST9
Bege rosado

U702 ST9
Cinza caxemira

U727 ST9
Cinza argila

U741 ST9
Castanho toupeira

U750 ST9
Cinza rato

U201 ST9
Cinza seixo

U767 ST9
Cinza cubanite

U775 ST9
Cinza bruma

U708 ST9
Cinzento claro

U732 ST9
Cinza macadame
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U707 ST9
Seda cinza

U788 ST9
Cinza ártico

U960 ST9
Cinza ónix

U899 ST9
Soft Black

U961 ST2
Cinza grafite

U963 ST9
Cinza sombra

U999
Preto

U330 ST9
Violeta beringela

U131 ST9
Amarelo limão

U114 ST9
Amarelo girassol

U163 ST9
Amarelo caril

U321 ST9
Vermelho

U323 ST9
Vermelho cereja

U311 ST9
Vermelho bordéus

U522 ST9
Azul horizonte

U525 ST9
Azul de Delft

U599 ST9
Azul indigo

U630 ST9
Verde maçã

U626 ST9
Verde kiwi

U646 ST9
Verde Niagara

U961 PT
Cinza grafite

U999
Preto

PT

I Tampos

Termolaminados de portas PerfectSense Topmatt

W1100 PT
Branco alpino
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ST2

H Termolam. porta

U763 ST9
Cinza pérola

I Coleção Tampos
Uma solução pronta a utilizar para cozinhas, casas de banho, escritórios,
bancadas de trabalho e balcões(2). Não uma, mas várias soluções!

A coleção Tampos EGGER oferece-lhe múltiplas possibilidades em matéria de superfícies e design:


modelo clássico com um revestimento termolaminado e perfil pós-formado,



uma reprodução excecional próxima do folheamento com os planos Feelwood revestidos por
termolaminados com décors de poros sincronizados,



toque macio e antidedadas com o acabamento lacado PerfectSense Topmatt,



ou ainda a robustez elegante dos tampos compactos de 12 mm...

Seja qual for o modelo escolhido, os tampos EGGER respondem a numerosos critérios sinónimos de
qualidade, saúde, segurança e simplicidade no dia a dia!

Detalhes técnicos dos tampos revestidos de termolaminados
(incluindo Feelwood e PerfectSense)


Os nossos tampos em termolaminados necessitam de uma manutenção mínima devido à sua
superfície resistente não porosa e adequada para uma utilização no domínio da higiene. Os
termolaminados EGGER são aprovados para o contacto com alimentos.



As nossas superfícies em termolaminado estão concebidas para fazer face às atividades diárias de
uma cozinha(1). A sua alta resistência aos riscos e impactos fazem delas o material ideal para as zonas
solicitadas, em casa ou no escritório. No dia a dia, recomenda-se, evidentemente, a aplicação de
certas regras de utilização para assegurar uma maior vida útil do tampo.



Os tampos são resistentes às manchas do dia a dia. O café, o vinho tinto, o caril ou o enceramento
são removidos facilmente com um pano húmido e um produto de limpeza de superfície suave. No
entanto, convém remover as manchas o mais rapidamente possível a fim de evitar que as mesmas
fiquem incrustadas.



Uma vez que os nossos tampos estão naturalmente situados próximo de fontes de calor, como fornos
e micro-ondas, são resistentes ao calor em condições normais de utilização(1)(2).



Os termolaminados apresentam a vantagem de serem duradouros e resistentes à luz sem um
tratamento específico, em comparação com o folheamento ou a madeira maciça.

(1)
Em condições normais de utilização. No caso de balcões de bares ou de superfícies de utilização
muito intensiva, consulte-nos.
(2)
Para preservar o seu tampo de forma duradoura, é preferível utilizar uma base de prato para pousar
superfícies quentes (caçarolas, frigideiras, pratos saídos do forno).

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads
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Tampos termolaminados pós-formados,
o perfil clássico

Modelo pós-formado 300/3
Perfil pós-formado de 3 mm de raio
Revestimento termolaminado
Painel de partículas, suporte P3
Camada adicional de alta densidade
Junta de impermeabilização
Verniz UV de impermeabilização
Contrabalanço
Perfil posterior reto refolheado com orla melamínica

2
1

4

3

5

7
6

Composto por um termolaminado folheado sobre

27% de materiais reciclados
31 % de produtos afins de serrações
42 % de matérias-primas primárias

um suporte de painel de partículas para meio
húmido revestido com perfil arredondado num ou
dois lados longos. A particularidade dos tampos

84 % de materiais renováveis
16 % de materiais de origem fóssil

pós-formados resulta do revestimento uniforme
(sem união) da face e do perfil.

Características
Modelo

Formato em stock

Características
Suporte P3
Raio de 3 mm
Um perfil pós-formado
Perfil posterior reto refolheado com orla melamínica

Pós-formado 300/3 1 lado longo

4100 × 650 × 38 mm






Pós-formado 300/3 2 lados longos

4100 × 900 × 38 mm

 Suporte P3
 Raio de 3 mm
 2 bordos longos pós-formados



Entregues em embalagem individual com banda de orla adicional incluída.



Para móveis sempre a condizer, a maioria dos décors estão igualmente disponíveis em painéis
melamínicos, orlas e termolaminados combinados.



Para o fabrico de elementos complementares na mesma decoração do plano de trabalho, tire partido
do serviço de corte de estratificados de 0,6 mm à folha a partir de 2000 mm de comprimento.

Para conhecer a disponibilidade em stock na fábrica ou com prazo de entrega dos nossos produtos,
aceda a www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.

F186 ST9
Betão Chicago cinza claro

F205 ST9
Pietra Grigia antracite

F242 ST10
Ardósia do Jura antracite

F274 ST9
Betão claro

F275 ST9
Betão escuro

F311 ST87
Ceramic antracite

F484 ST87
Betão areado ocre vermelho

F486 ST76
Betão areado branco

F638 ST16
Chromix prata

F812 ST9
Mármore Levanto branco

H193 ST12
Carvalho lamelado

H1145 ST10
Carvalho Bardolino natural

H1334 ST9
Carvalho Sorano claro

H3303 ST10
Carvalho Hamilton natural
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F121 ST87
Pedra metalizada antracite

I Tampos

Décors em stock (cont. página 38)

I Coleção Tampos
Cont. décors em stock Tampos termolaminados pós-formados

H3332 ST10
Castanho Nebraska cinza

U708 ST9
Cinzento claro

U999
Preto

ST89

W980 ST2
Branco caulino

Tampos Feelwood
O aspeto autêntico dos décors de poros sincronizados
Os poros sincronizados consistem em fazer coincidir a textura com o
cilindro da madeira para obter um resultado até então reservado aos
folheamentos de madeira.
Modelo de orla reta 100/1,5
1

Revestimento termolaminado Feelwood
Painel de partículas, suporte P3
3
Orla de ABS de 1,5 mm de espessura
4 	Verniz UV de impermeabilização
5
Contrabalanço
Perfil posterior reto refolheado com orla melamínica
1

2

3

2

5
4

Composto por um termolaminado folheado sobre um
suporte de painel de partículas para meio húmido
com perfil reto revestido de uma orla termoplástica
do mesmo décor a todo o comprimento. A espessura
de 1,5 mm das orlas de ABS é ideal para assegurar

27% de materiais reciclados
31 % de produtos afins de serrações
42 % de matérias-primas primárias
84 % de materiais renováveis
16 % de materiais de origem fóssil

a proteção do topo do tampo mantendo ao mesmo
tempo um ângulo de curvatura dos mais naturais.

Características
Modelo
Orla reta 100/1,5

Formato em stock
4100 × 650 × 38 mm

Características





Suporte P3
Orla de ABS de 1,5 mm de espessura
1 orla folheada de ABS
Perfil posterior reto refolheado com orla melamínica



Entregues em embalagem individual com banda de orla adicional incluída.



Estão igualmente disponíveis orlas termoplásticas de ABS de 43 × 1,5 mm por rolo de 25 ml (→ página 19).



Estão igualmente disponíveis orlas de efeito topo, que reproduzem o corte transversal de um tronco
de árvore (→ página 20, referências a começar por “Q”).



Para móveis sempre a condizer, os décors Feelwood (com texturas de poros sincronizados) estão
igualmente disponíveis em painéis melamínicos, orlas e termolaminados combinados.



Para o fabrico de elementos complementares no mesmo décor, estão disponíveis em stock
termolaminados no formato XL de 2790 × 2060 × 0,8 mm. Os termolaminados com texturas de poros
sincronizados não são pós-formáveis (ver separador dos termolaminados).

Décors em stock

H1180 ST37
Carvalho Halifax natural

H3176 ST37
Carvalho Halifax zinco
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H1181 ST37
Carvalho Halifax tabaco

H1336 ST37
Carvalho Halifax branqueado
areia

Tampos PerfectSense Topmatt
O carácter extramate de toque sedoso e a propriedade antidedadas.
da superfície lacada PerfectSense Topmatt encontram uma aplicação
perfeita em tampos.

Modelo de orla reta 100/1,5
1

	Revestimento termolaminado PerfectSense Topmatt
Painel de partículas, suporte hidrofugo
3
Termolaminado de contrabalanço
4
Orla de ABS de 1,5 mm de espessura
Perfil posterior reto refolheado com orla melamínica
1

2

4

2

3

Composto por um termolaminado lacado de topo de gama PerfectSense Topmatt (→ página 15) folheado
sobre um suporte de painel de partículas para meio húmido com perfil reto revestido de uma orla
termoplástico do mesmo décor a todo o comprimento. A espessura de 1,5 mm das orlas de ABS é ideal
para assegurar a proteção do topo do tampo mantendo ao mesmo tempo um ângulo de curvatura dos
mais naturais.

Características
Modelo
Orla reta 100/1,5




Formato em stock
4100 × 650 × 38 mm

Características





Suporte P3
Orla de ABS de 1,5 mm de espessura
1 orla folheada de ABS
Perfil posterior reto refolheado com orla melamínica

Entregues em embalagem individual com banda de orla adicional incluída.
Estão igualmente disponíveis orlas termoplásticas de ABS de 43 × 1,5 mm por rolo de 25 ml
(→ página 19).



Para móveis sempre a condizer, os décors PerfectSense estão igualmente disponíveis em painéis
lacados, orlas e termolaminados combinados.



Para o fabrico de elementos complementares no mesmo décor, estão disponíveis em stock
termolaminados no formato 3050 × 1310 × 0,8 mm. Os termolaminados PerfectSense Topmatt não são
pós-formáveis (ver separador dos termolaminados).



A fim de preservar as suas superfícies de forma duradoura, devem ser evitados certos produtos e
acessórios de limpeza. Consulte os nossos conselhos de manutenção disponíveis no nosso sítio Web.



Os produtos à base de ácidos e de amoníaco podem alterar a superfície em profundidade, deixando
marcas irreversíveis. Convém evitar a utilização de painéis PerfectSense nos locais ou zonas que
possam estar em contacto com esse componentes.

Décors em stock

U999
Preto

W1100 PT
Branco alpino

PT

F812 PT
Mármore Levanto branco

I Tampos

F627 PT
Aço escuro
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F206 PT
Pietra Grigia preta

I Coleção Tampos
Tampos termolaminados compactos
Uma solução robusta e elegante

1

Overlay (para décors de madeira e materiais)

1

2

	Papel decorativo impregnado

2

3

	Papéis kraft impregnados de resina fenólica
(para núcleo preto) ou papéis kraft impregnados
de resina melamínica (para núcleo colorido)

3

Chanfradura de 1 × 1 mm nas duas faces e quatro
lados

2
1

Em conformidade com a norma EN 438-4,

63 % de materiais renováveis
37 % de materiais de origem fóssil

os termolaminados compactos EGGER são
termolaminados de alta pressão com um núcleo
preto ou colorido (EN 438-9). São compostos por uma
folha decorativa impregnada de resina melamínica na
superfície e várias camadas de papéis impregnados
de resina termoendurecível no núcleo. É aplicado um
“overlay” nas faces decorativas unicamente no caso
dos décors de madeira e materiais.

Características
Modelo

Formato em stock

Características

Orla reta 90/1,0

4100 × 650 × 12 mm
4100 × 920 × 12 mm

 Núcleo preto ou colorido consoante o décor
 Orla chanfrada nas duas faces e quatro lados,
bisel de 1 × 1 mm



Entregue em embalagem individual



Para o fabrico de elementos complementares, estão disponíveis em stock termolaminados
combinados, incluindo ao nível do núcleo colorido, no formato de 3050 × 1310 × 0,8 mm. Consulte o
nosso programa de stocks em www.egger.com/disponibilidade ou transfira a nossa aplicação EGGER
Coleção & Serviços.

Detalhes técnicos dos tampos termolaminados compactos


Os tampos termolaminados compactos são higiénicos e aprovados para o contacto com alimentos.



Fáceis de manter, são igualmente resistentes aos produtos químicos utilizados correntemente.



Resistentes à humidade e imputrescíveis, permitem assentar uma pia sob o tampo ou à face do mesmo.



Uma vez que os nossos tampos estão naturalmente situados próximo de fontes de calor, como fornos
e micro-ondas, são resistentes ao calor em condições normais de utilização(1).



A sua alta resistência aos riscos e impactos convertem-nos no material ideal para as zonas
solicitadas. No dia a dia, recomenda-se, evidentemente, a aplicação de certas regras de utilização
para assegurar uma maior vida útil do tampo.



Material homogéneo maquinável na massa, o termolaminado compacto permite fresagens do tipo de
ranhuras de escorredor ou para a incrustação de materiais ou acessórios úteis na cozinha.



A alta densidade do termolaminado compacto permite a colocação direta sobre as caixas de móveis,
ao mesmo tempo que beneficia de um tampo de baixa espessura.



Entregues chanfrados, os tampos termolaminados compactos não necessitam de qualquer
tratamento específico para as orlas e a superfície.



Devido às características específicas do termolaminado compacto, poderá constatar-se uma
diferença de tonalidade do décor entre o termolaminado compacto de núcleo preto ou núcleo
colorido e o termolaminado clássico EGGER

(1)
Para preservar o seu tampo de forma duradoura, é preferível utilizar uma base de prato para pousar
superfícies quentes (caçarolas, frigideiras, pratos saídos do forno).

40

Décors em stock

F222 ST76
Ceramic Tessina lava

U999
Preto

ST76

U7081 ST76
Cinzento claro integral

W1101 ST76
Branco alpino integral

Sabia?
O sistema de codificação dos décors de núcleo colorido na Egger consiste em acrescentar o “número”
1 no fim da referência habitual do unicolor em questão. Desta forma, temos o W1000 Branco premium
(com núcleo preto) e o W1001 Branco premium integral (com núcleo da mesma cor); o U702 Cinza
caxemira (com núcleo preto) e o U7021 Cinza caxemira integral (com núcleo da mesma cor), etc.
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I Tampos

Fichas técnicas e conselhos de aplicação disponíveis para transferência em
www.egger.com/downloads

Texturas de superfície
Ao associar a textura pertinente a um décor, o seu carácter é amplamente multiplicado. Ao realçar estas
combinações personalizadas, a coleção EGGER enquadra-se no design sensorial e na autenticidade.
Descubra as 23 texturas de superfície presentes na coleção EGGER.
Certas texturas comportam particularidades que pode encontrar abaixo:
SM Semi-mate

 Não adaptada às cores escuras

HG HighGloss

 Apenas disponível em termolaminado
 Não pós-formável

ST36 Feelwood Brushed

 Construção multicamada

ST76 Mineral Rough Matt

 Apenas disponível em termolaminados, tampos e termolaminados
compactos

ST89 Mineral Rock
ST28 Feelwood Nature
ST32 Feelwood Vintage
ST33 Feelwood Crafted
ST37 Feelwood Rift
ST38 Feelwood Pinegrain

 Apenas disponível em termolaminados e tampos
 Poros sincronizados
 Construção multicamada
 Termolaminado formato XL

PG PerfectSense Gloss






Superfície lacada de topo de gama
Apenas disponível em painéis lacados e orlas
Uma face com acabamento PerfectSense, contraface em ST9
Utilização vertical recomendada

PM PerfectSense Matt






Superfície lacada de topo de gama
Apenas disponível em painéis lacados e orlas
Uma face com acabamento PerfectSense, contraface em ST9
Utilização vertical recomendada

PT PerfectSense TopMatt






Superfície lacada de topo de gama
Apenas disponível em termolaminados e tampos
Utilização horizontal
Não pós-formável

A nossa oferta de produtos combinados integra a textura do décor. É possível qualquer alteração da
textura, sob reserva de compatibilidade técnica e segundo as condições de quantidade específicas a
cada produto.
Para conhecer as combinações de décors/texturas elaboradas para a Coleção EGGER, aceda a
www.egger.com ou transfira a nossa aplicação EGGER Coleção & Serviços.

SM Semi-mate
Superfície lisa sem asperezas, próxima do aspecto lacado.
Principalmente utilizada no branco.
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ST2 Smoothtouch Pearl
Estrutura mini perlada com um grau de brilho médio.
Particularmente adaptada aos décors metálicos e unicolores
básicos.

ST9 Smoothtouch Matt
Textura muito pouco profunda com uma superfície mate de
toque acetinado. Confere aos unicolores e décors de madeira
uma textura muito natural. Conserva o seu aspeto mate sem
vestígios de polimento ao longo do tempo.

ST10 Deepskin Rough
Textura mate de rusticidade pronunciada para uma maior
autenticidade. Aplicada em décors de madeira, proporciona
uma sensação de madeira aplainada. Nos décors de tecidos,
confere uma sensação de fibras em bruto.

ST15 Smoothtouch Velvet
Superfície plana com efeito de pergaminho lacado que se
divide em todas as decorações. Confere brilho às madeiras
clássicas. De fácil manutenção.
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ST12 Omnipore Matt
Textura de poros de madeira distribuídos de forma desigual
e com profundidades variadas que lhe conferem um carácter
natural e autêntico. Toque sedoso graças a uma ligeira
subestrutura.

ST16 Mineral Plaster
Aspeto de betão rebocado percetível ao toque. Jogos de
elementos profundos mates e ligeiramente brilhantes à
superfície.

ST19 Deepskin Excellent
Textura mate profunda, com um cilindro de fio irregular e
ligeiramente ondulado, pondo em destaque os décors de
madeiras sóbrias. Reprodução muito natural e elegante utilizada
tanto na vertical como na horizontal. Utilizada em unicolores, esta
textura dá a ilusão de uma madeira maciça pintada ou lacada.

ST20 Metal Brushed
Textura que imita as superfícies de metal finamente escovadas,
tanto a nível táctil como visual. Particularmente adaptada aos
décors iridescentes e unicolores.

ST22 Deepskin Linear
Estrutura profunda, fortemente escovada, característica das
madeiras lineares. Efeito muito natural ao toque.

ST28 Feelwood Nature
Textura de poros sincronizados com décor Carvalho Halifax
(ver páginas 47 e 57). Cilindro de carvalho de carácter marcado
e autêntico. Poros de madeira mates muito profundos para
conferir um aspeto areento em sintonia com as tendências
atuais.
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ST32 Feelwood Vintage
Textura de poros sincronizados com décor Carvalho Sherman
(ver páginas 47 e 57). Cilindro de carvalho com marcas de
desgaste sublinhadas pela sincronização.

ST33 Feelwood Crafted
Textura de poros sincronizados com décor Olmo Tossini (ver
páginas 47 e 57). Cilindro de olmo com poros ligeiramente
escovados e mates e uma tonalização com tintas iridescentes
para um efeito de profundidade natural e elegante.

ST36 Feelwood Brushed
Estrutura mate profunda e irregular, extremamente escovada.
Amplifica ao toque o carácter autêntico e natural dos décors de
madeira.

ST37 Feelwood Rift
Textura de poros sincronizados com décor Carvalho Halifax (ver
páginas 47 e 57). Cilindro de carvalho de fissuras pronunciadas
percetíveis ao toque. Irregularidade dos motivos, que reforça o
aspeto natural do décor.

ST38 Feelwood Pinegrain
Textura de poros sincronizados com décor Lariço (ver
páginas 47 e 57). Cilindro de madeiras resinosas muito
pronunciado com uma alternância de elementos mates e
brilhantes. Utilizada em unicolores, esta textura dá a ilusão de
uma madeira maciça pintada ou lacada.
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ST76 Mineral Rough Matt
Esta textura mate em relevo é adequada para reproduções de
superfícies de pedras de tipo granito flamejado.
Apenas disponível em termolaminado

ST87 Mineral Ceramic
Estrutura de efeitos mates e brilhantes pronunciados,
relembrando o carácter particular do mosaico.

ST89 Mineral Rock
Superfície profunda que reproduz o granito reconstituído. Ideal
com unicolores.
Apenas disponível em termolaminado

HG HighGloss
Estrutura lisa e brilhante adaptada aos unicolores. Os produtos
são entregues com película. .
Apenas disponível em termolaminado

PG PerfectSense Gloss
Superfície lacada de topo de gama. Perceção de profundidade
e reflexão próxima do espelho.
Apenas disponível em suporte de MDF.
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PM PerfectSense Matt
Superfície lacada de topo de gama mate intenso com
propriedades antidedadas.
Apenas disponível em suporte de MDF.

PT PerfectSense TopMatt
Superfície lacada de topo de gama mate intenso com
propriedades antidedadas.
Apenas disponível em termolaminado

Poros sincronizados
Graças às tecnologias de última geração que permitem fazer coincidir a textura e o cilindro da madeira,
os décors de poros sincronizados apresentam o aspeto de um folheado de madeira. Acessíveis agora
na combinação de painel melamínico, termolaminado compacto e tampo, estas superfícies de poros
sincronizados oferecem as vantagens da produção em série (sem variação de tonalidade ou de cilindro).
Em comparação com os painéis refolheados de madeiras exóticas, têm também uma maior resistência e
são financeiramente mais acessíveis.

Texturas específicas das orlas termoplásticas
Todas as nossas orlas estão disponíveis no mesmo décor e na mesma textura do que os painéis
melamínicos e termolaminados com os quais estão combinados.
A fim de dar ênfase na orla como elemento design, a EGGER também desenvolveu décors específicos
(→ paginas 20 a 23). Existem texturas especificamente associadas aos mesmos para acentuar a sua
particularidade, mantendo ao mesmo tempo a sua capacidade de combinação harmoniosa com os
painéis.
AC Softmatt: efeito acetinado, suave ao toque
C1: Duo, orla em duas partes de espessura idêntica
C2: Trio, orla em três partes
LI Linea: linhas horizontais em relevo
RO Rough: mate muito ligeiramente rugoso

47

Correspondências unicolores
As técnicas de impressão não permitem reproduzir as cores reais. Pode consultar abaixo as
correspondências NCS, RAL e Pantone mais aproximadas. Os valores indicados não têm em conta
efeitos da textura de superfície.
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Referência

Nome do décor

NCS

RAL

Pantone

W908

Branco giz

S0502-G

9016

-

W911

Branco selenite

S0502-G50Y

9010

-

W980

Branco caulino

S0300-N

9016

-

W1000

Branco premium

S0500-N

9003

-

W1001

Branco premium integral

S0500-N

9003

-

W1100

Branco alpino

S0502-R50B

9003

-

W1101

Branco alpino integral

S0502-R50B

9003

-

W1200

Branco porcelana

S1002-G50Y

9016

-

W1300

Branco polar

S0505-R60B

-

-

U104

Branco alabastro

S0505-Y10R

1013

-

U107

Amarelo pastel

S0520-Y10R

-

1205U

U108

Amarelo baunilha

S0907-Y10R

1015

-

U113

Bege areia

S0907-Y30R

1015

-

U114

Amarelo girassol

S1060-Y10R

1023

115U

U131

Amarelo limão

S0560-G90Y

1016

101U

U140

Amarelo açafrão

S1030-Y10R

-

-

U146

Amarelo milho

S1050-Y10R

-

141C

U156

Bege rosado

S1505-Y50R

-

-

U163

Amarelo caril

S2060-Y10R

1032

-

U200

Bege

S3010-Y50R

-

-

U201

Cinza seixo

S3502-Y

7044

402U

U216

Branco creme

S0502-Y50R

9001

-

U222

Branco cru

S0505-Y40R

-

-

U232

Nude alperce

S3020-Y70R

U311

Vermelho bordéus

S5040-R

U313

Seda rosa

S0505-Y80R

-

U321

Vermelho

S1580-Y90R

3020

U323

Vermelho cereja

S3060-R

3003

187C

U325

Rosa antiga

S3020-Y80R

U328

Vermelho lipstick

S1080-Y80R

2002

173C

U330

Violeta beringela

S7010-R30B

-

-

U332

Laranja

S0570-Y50R

2003

-

U337

Rosa fúcsia

S3050-R20B

-

208C

U340

Laranja sorvete

S1070-Y30R

-

130U

U350

Laranja de Siena

S3060-Y40R

-

152U

U363

Rosa flamingo

S1040-R10B

3015

700U

U390

Vermelho indiano

S2070-Y80R

3016

173U

U399

Vermelho granate

S6030-R

3005

498C

U400

Seda lilás

S1010-R50B

-

664U

U404

Violeta púrpura

S2060-R40B

4008

2415U

U414

Violeta escuro

S6030-R50B

-

-

U420

Lilás

S4020-R50B

-

667U

U430

Violeta

S5030-R60B

-

275U

U500

Azul glacial

S1515-B20G

-

-

U504

Azul cósmico

S6020-R90B

5000

295U

U507

Azul fumado

S5020-R90B

5014

652U

U515

Azul de França

S2050-R90B

-

292U

U522

Azul horizonte

S1030-R80B

-

2708U

U525

Azul de Delft

S3060-R90B

-

300U

U533

Azul polar

S0510-R90B

-

642C

U540

Azul denim

S3010-R90B

-

651U

U560

Azul ultramar

S5540-R70B

5002

72U

U570

Azul nocturno

S7020-R70B

5013

2757U

U599

Azul indigo

S8505-R80B

5004

-

480C
-

5005U

Referência

Nome do décor

NCS

RAL

Pantone

U600

Verde primavera

S2060-G20Y

6018

368U

U606

Verde abeto

S7020-B90G

6005

343U

U608

Verde opala

S2005-G40Y

-

5527U

U617

Verde wasabi

S1515-G80Y

1000

5865C

U626

Verde kiwi

S3050-G40Y

-

377U

U630

Verde maçã

S1060-G40Y

-

381U

U633

Azul turquesa

S3050-B20G

5021

3145U

U636

Verde fiorde

S4010-B50G

-

-

U646

Verde Niagara

S5030-B30G

-

3165U

U650

Verde feto

S4550-G30Y

6010

363U

U655

Verde esmeralda

S4050-B90G

6016

341U

U660

Verde amazona

S6030-B50G

6004

-

U702

Cinza caxemira

S2005-Y60R

-

406U

U7021

Cinza caxemira integral

S2005-Y60R

-

406U

U705

Cinza angorá

S1002-Y50R

U707

Seda cinza

S1500-N

7047

-

U708

Cinzento claro

S2000-N

7047

420C

U7081

Cinzento claro integral

S2000-N

7047

420C

U717

Cinza mástique

S3005-Y20R

7032

-

U727

Cinza argila

S4005-Y50R

-

407C

U732

Cinza macadame

S5000-N

7037

423U

U740

Cinza argila escuro

S5005-Y20R

U741

Castanho toupeira

S7005-Y20R

7013

405C

U748

Castanho sépia

S7005-Y50R

-

411U

U750

Cinza rato

S2005-Y20R

7044

Warm grey 2U

U763

Cinza pérola

S2500-N

-

-

U767

Cinza cubanite

S6005-Y20R

7048

-

U775

Cinza bruma

S1000-N

9002

-

U780

Cinza céladon

S5005-B20G

U788

Cinza ártico

S4500-N

-

Cool Grey 7U

U7881

Cinza ártico integral

S4500-N

-

Cool Grey 7U

U807

Castanho conhaque

S6020-Y50R

8024

-

U818

Castanho escuro

S8010-Y50R

8016

-

U830

Nude terracota

S3030-Y50R

U899

Cinza cosmos

S8500-N

-

Black 3U 2X

U8991

Soft Black intégral

S8500-N

U960

Cinza ónix

S6500-N

7012

-

U961

Cinza grafite

S8000-N

7021

433U

U963

Cinza sombra

S7500-N

7024

426U

U9631

Cinza sombra integral

S7500-N

7024

426U

U968

Cinza carbono

S7502-B

7016

U989

Castanho preto

S8505-Y80R

8019

Black 5U 2X

U998

Reflexos pretos

S9000-N

9005

3C2X

U999

Preto

S9000-N

9005

3C2X

U9991

Preto integral

S9000-N

9005

3C2X

F509

Alumínio

-

9006

-

444U

Black 3U 2X

Caso específico dos acabamentos lacados PerfectSense
A particularidade das superfícies PerfectSense Gloss não permite identificar a equivalência com cores
clássicas. Os valores indicados abaixo referem-se unicamente aos acabamentos PerfectSense Matt (PM)
e Topmatt (PT).
Referência

Nome do décor

PerfectSense

NCS

W1000

Branco premium

PM ou PT

S0502-G50Y

W1100

Branco alpino

PM ou PT

S0300

U599

Azul indigo

PM ou PT

S8005-R80B

U702

Cinza caxemira

PM ou PT

S2002-Y50R

U708

Cinzento claro

PM ou PT

S2002-G50Y

U727

Cinza argila

PM ou PT

S4005-Y20R

U732

Cinza macadame

PM ou PT

S5000-N

U961

Cinza grafite

PM ou PT

S7500-N

U999

Preto

PM ou PT

S8500-N
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Digitalizações dos décors
Materiais
A tendência é para a reprodução de materiais minerais, metálicos ou pedra, tanto
visualmente como ao toque, para arranjos de carácter industrial ou natural intemporal.
As digitalizações são reproduções no formato de 900 × 600 mm. Pode visualizá-las
ou transferi-las em www.egger.com.

F120

PM

F121

ST87

F186

ST9

F187

ST9

F204

ST9

F205

ST9

F206

ST9

F222

ST76

F242

ST10

F274

ST9

F275

ST9

F302

ST87

F311

ST87

F313

ST10

F411

ST20

F416

ST10

F417

ST10

F424

ST10

F433

ST10

F434

ST20
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Sabia?
Para um efeito ainda mais autêntico e natural, determinados décors de materiais
e madeira foram desenvolvidos sem a reprodução do motivo a toda a largura do
painel. Estão identificados pelo sinal .

F461

ST10

F462

ST20

F463

ST20

F484

ST87

F486

ST76

F500

ST20

F501

ST2

F509

ST2

F627

PM

F628

ST16

F629

ST16

F637

ST16

F638

ST16

F642

ST16

F784

ST20

F812

ST9

Visualize cada um destes décors em diferentes situações de arranjos
transferindo a aplicação VDS para dispositivos móveis (iOS e Android) ou
na nossa página Web. Mais informações em www.egger.com/vds

F823

ST10

Todos os décors são reproduções dos materiais e madeiras mencionadas.
Poderá haver diferenças de tonalidade relativamente às amostras de origem,
as quais estão associadas às técnicas de impressão.
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Digitalizações dos décors
Madeiras
A qualidade das reproduções de madeiras exóticas foi sempre um ponto forte
do Grupo EGGER. As melhores técnicas de reprodução associadas a texturas de
superfícies da última geração surpreendem pela sua extrema semelhança com o
folheamento e a madeira maciça.

H193

ST12

H1113

ST10

H1115

ST12

H1123

ST22

H1137

ST12

H1145

ST10

H1146

ST10

H1150

ST10

H1151

ST10

H1176

ST37

H1180

ST37

H1181

ST37

H1199

ST12

H1210

ST33

H1212

ST33

H1250

ST36

H1251

ST19

H1252

ST19

H1253

ST19
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H1122

ST22

Sabia?
Para um efeito ainda mais autêntico e natural, determinados décors de materiais
e madeira foram desenvolvidos sem a reprodução do motivo a toda a largura do
painel. Estão identificados pelo sinal .

As digitalizações são reproduções no formato de 900 × 600 mm. Pode visualizá-las
ou transferi-las em www.egger.com.
Todos os décors são reproduções dos materiais e madeiras mencionadas. Poderá haver diferenças de
tonalidade relativamente às amostras de origem, as quais estão associadas às técnicas de impressão.

H1277

ST9

H1298

ST22

H1312

ST10

H1313

H1318

ST10

H1330

ST10

H1331

ST10

H1334

ST9

H1336

ST37

H1344

ST32

H1345

ST32

H1346

ST32

H1377

ST36

H1379

ST36

H1387

ST10

H1399

ST10

H1400

ST36

H1401

ST22

H1424

ST22

H1486

ST36

ST10
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Digitalizações dos décors
Madeiras
As digitalizações são reproduções no formato de 900 × 600 mm. Pode visualizá-las
ou transferi-las em www.egger.com.
Todos os décors são reproduções dos materiais e madeiras mencionadas. Poderá haver diferenças de
tonalidade relativamente às amostras de origem, as quais estão associadas às técnicas de impressão.

H1487

ST22

H1511

ST15

H1582

ST15

H1636

ST12

H1701

ST33

H1702

ST33

H1710

ST10

H1714

ST19

H1733

ST9

H2033

ST10

H3012

ST22

H3058

ST22

H3090

ST22

H3131

ST12

H3133

ST12

H3146

ST19

H3154

ST36

H3156

ST12

H3157

ST12
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H1615

ST9

Sabia?
Para um efeito ainda mais autêntico e natural, determinados décors de materiais
e madeira foram desenvolvidos sem a reprodução do motivo a toda a largura do
painel. Estão identificados pelo sinal .

H3158

ST19

H3170

ST12

H3171

ST12

H3176

ST37

H3178

ST37

H3190

ST19

H3192

ST19

H3303

ST10

H3309

ST28

H3325

ST28

H3326

ST28

H3330

ST36

H3331

ST10

H3332

ST10

H3335

ST28

H3342

ST28

H3349

ST19

H3368

ST9

H3395

ST12

H3398

ST12
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Digitalizações dos décors
Madeiras
As digitalizações são reproduções no formato de 900 × 600 mm. Pode visualizá-las
ou transferi-las em www.egger.com.
Todos os décors são reproduções dos materiais e madeiras mencionadas. Poderá haver diferenças de
tonalidade relativamente às amostras de origem, as quais estão associadas às técnicas de impressão.

H3403

ST38

H3404

ST38

H3406

ST38

H3408

ST38

H3430

ST22

H3433

ST22

H3450

ST22

H3451

ST22

H3453

ST22

H3470

ST22

H3700

ST10

H3702

ST10

H3710

ST12

H3730

ST10

H3734

ST9

H3840

ST9

H3860

ST9
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Aposte nas texturas de poros sincronizados!
O princípio dos poros sincronizados consiste em fazer coincidir a textura com o cilindro da madeira para
conseguir um resultado incomparável. A cada textura o seu estilo. Aprecie com os seus próprios olhos a
sua reprodução graças às fotografias em perspetiva abaixo. Para mais realismo, visualize as texturas em
3D em www.3dviewer.egger.com.

ST28 Feelwood Nature (poros sincronizados)

ST32 Feelwood Vintage (poros sincronizados)

ST33 Feelwood Crafted (poros sincronizados)

ST37 Feelwood Rift (poros sincronizados)

ST38 Feelwood Pinegrain (poros sincronizados)
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Unicolores texturados
Divididos em unicolores, os efeitos os materiais dão consistência à cor. A sua
profundidade, o seu realismo e o seu aspeto conferem-lhe um sentido, um
carácter, uma originalidade.
Sob reserva de viabilidade técnica, poderá fazer novas associações. Poderá ser feita uma encomenda
mínima, consoante a linha de produtos.

D Disponível em combinação: ST12, ST19, ST38
E Disponível apenas em termolaminado: HG, ST76, ST89
D

ST12 Omnipore Matt

U999

ST12

Preto

ST19 Deepskin Excellent

U201

ST19

Cinza seixo

U961

ST19

Cinza grafite

U999

ST19

Preto

W1000

ST19

Branco premium

ST38 Feelwood Pinegrain
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D

D

U998

ST38

Soft Black

W1000

ST38

Branco premium

ST76 Mineral Rough Matt

E

U7081

ST76

Cinza claro intégral

U999

ST76

Preto

W1101

ST76

Branco alpino integral

ST89 Mineral Rock

U999

ST89

E

Preto

E

HG HighGloss

U323

HG

Vermelho cereja

U702

HG

Cinza caxemira

U708

HG

Cinza claro

U727

HG

Cinza argila

U732

HG

Cinza macadame

U961

HG

Cinza grafite

U999

HG

Preto

W1000

HG

Branco premium

W1100

HG

Branco alpino
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www.egger.com
Amostras
F +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop
EGGER Assistência
T 00 800 4000 8800
Chamada grátis de acordo com
as condições do seu operador
Disponibilidade dos produtos
Todas as informações sobre a disponibilidade dos produtos
podem ser consultadas em www.egger.com/disponibilidade
na aplicação EGGER Coleção & Serviços.

Torne o seu dia-a-dia mais fácil e tire partido de numerosos

Edição 02/2020 - RCS Dax 380 160 846. Sob reserva de alterações técnicas ou erros de impressão. Todos os décors
apresentados são reproduções dos materiais e/ou madeiras mencionadas. Poderá haver diferenças de tonalidade
relativamente às amostras de origem, as quais estão associadas às técnicas de impressão.

serviços ao criar a sua conta em www.egger.com/myegger

