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Feldolgozási útmutató
 

EGGER munkalapok 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sokoldalúságuknak köszönhetően az EGGER munkalapok konyhákban, fürdőszobákban 

és irodákban, valamint üzletberendezési megoldásokhoz és háztartási bútorokhoz 

egyaránt használhatók. Érjék azt napi rendszerességgel a legkülönfélébb hatások, a felületek meg fogják őrizni kiváló 

minőségi jellemzőiket, persze csak akkor, ha szigorúan követi a megmunkálási és összeszerelési ajánlásainkat. Az 

alábbi utasítások konyhai munkafelületekre vonatkoznak. 
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1. Termékjellemzők 

Az EGGER sokszínű munkalapválasztéka a klasszikus posztforming munkalapokon kívül még sok más modellt és 
lehetőséget is kínál. 

Posztforming munkalap – 300/3-a modell 

 

 

 
 
Feelwood munkalapok élzáróval – 100/1.5 modell 

Dekoritlemez 

Eurospan, 38 mm 

Nagy sűrűségű védőréteg 

Kiegyenlítő 

UV-álló lakkbevonat 

Felületlezárás 
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PerfectSense Topmatt munkalap élzáróval – 100/1.5 modell 

 

 

Kompakt munkalap – 90/1.0 modell 

 

 

2. Szállítás, tárolás és mozgatás 

XL dekoritlemez – Feelwood 

Eurospan, 38 mm 

ABS élzáró, 1,5 mm 

Kiegyenlítő 

PerfectSense Topmatt dekoritlemez 

MDF, 16 mm 

ABS élzáró, 1,5 mm 

Kiegyenlítő dekoritlemezből 

Dekoratív kompakt lemez 

Kompakt lemez mag, 12 mm 

Kerületi horony, 1 x 1 mm 
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2.1. Szállítás 
A munkalapokat általában az 1. ábrán látható módon csomagoljuk és szállítjuk. A csomagokat száraz körülmények 
között kell szállítani és nem szabad kitenni az időjárás viszontagságainak. Ezenkívül a rakományt szállítás közben 
megfelelő eszközökkel (pl. kötözőhevederrel, spaniferrel) biztosítani kell elcsúszás és felborulás ellen. A rakomány 
elcsúszásának megakadályozására csúszásgátló szőnyegek használata ajánlott. A hosszú munkalapok, különösen a 
kompakt vagy PerfectSense Topmatt munkalapok kézi szállítása esetén azokat az elhajlás megelőzése érdekében 
élükre állítva kell mozgatni. 

 
 

1. ábra 

Leszállítást követően a munkalapokat ki kell csomagolni, és a 2.2. fejezetben leírtak szerint kell tárolni. Csak így 
biztosíthatók optimális feltételek a munkalapok további megmunkálásához. 

2.2. Tárolás és környezeti viszonyokhoz való igazítás 
A munkalapokat zárt, száraz, nedvességtől védett helyiségben kell tárolni. A helyiségben normál hőmérsékleti 
viszonyoknak kell fennállniuk. 

Az eredeti csomagolás eltávolítása után a munkalapokat egyenes, vízszintes felületen kell tárolni, teljes felületükön 
lefektetve, stabil védőlemezek használatával. Minden esetben kerülni kell a padlózattal való közvetlen érintkezést és 
nem szabad kitenni napfény hatásának. Használjon megegyező méretű vagy méretét meghaladó, laminált (nem natúr 
forgácslap) védőlemezt a lefedésre. 

A környezeti viszonyokban beálló változások hatására a kompakt munkalapok mérete bizonyos mértékben változhat. 
Emiatt célszerű úgy alakítani a tárolási és megmunkálási körülményeket, hogy a lehető legjobban megfeleljenek az 
anyag későbbi alkalmazási helyén uralkodó hőmérsékleti viszonyoknak. Az összeszerelés előtt, célszerű megfelelő ideig 
pihentetni a kompakt lemez elemeit a beépítés helyén, hogy alkalmazkodhassanak a későbbi használat helyén uralkodó 
viszonyokhoz. Az építkezés helyszínén is be kell tartani az ajánlott tárolási körülményeket. 

2.3. Kezelés 
A csomagolás eltávolítása után, és még a megmunkálás előtt célszerű ellenőrizni, hogy a munkalapok nem rongálódtak-
e meg. Nagy tömegük miatt a munkalapok szállítása és mozgatása során fokozott elővigyázatossággal kell eljárni. 
Alapszabály, hogy a munkalapok szállítását és/vagy mozgatását végző személyeknek egyéni védőfelszerelést, például 
kesztyűt, biztonságos cipőt és megfelelő munkaruházatot kell viselniük. A lemezeket megemelve kell mozgatni. A dekor 
oldalait nem szabad egymáshoz nyomni vagy egymásra húzni. 

  

Karton 

Műanyagszalag 

Raklapcímke 

Munkalapok 

Fedőlemez 

Alátétek 
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3. Megmunkálás 

A 2.2. fejezetben leírtaknak megfelelően, megmunkálás előtt gondoskodjon a munkalapok környezeti viszonyokhoz való 
igazításáról. Megmunkálás előtt a munkalapokat normál hőmérsékleti viszonyok között legalább 24 órán át kell a 
környezeti viszonyokhoz szoktatni. 

3.1. Porelszívás 
A feldolgozás során por keletkezhet. Fennáll a bőr és a légzőszervek túlérzékenységének veszélye. A feldolgozástól és 
a részecskemérettől függően, különösen a por belélegzése esetén további egészségügyi kockázatok léphetnek fel. 
A munkahelyi kockázatok felmérésekor figyelembe kell venni a porképződést. 
Különösen megmunkálási folyamatok (pl. fűrészelés, gyalulás, marás) esetén hatékony elszívórendszert kell alkalmazni 
az egészségügyi és biztonsági előírásokkal összhangban. Ha nincs megfelelő poelszívás, megfelelő légzésvédőt kell 
viselni. 
 

3.2. Tűz és robbanás veszély 
A feldolgozás során keletkező por, tűz- és robbanásveszélyhez vezethet. A biztonsági és tűzvédelmi előírásokat be kell 
tartani. 
 

3.3. Vágás 
A munkalapok szabványos fafeldolgozó berendezéssel, pl. panelfűrészek, asztali körfűrészek, kézi körfűrészek vagy 
szúrófűrészek és CNC alakmarók használatával vághatók méretre. A munkalapok méretre vágását rendszerint 
panelfűrészek vagy asztali körfűrészek használatával végzik. A jó vágási eredmény különböző tényezőktől függ: ezek 
közt említhető például a dekor oldal fekvése (alul vagy felül), a fűrészlap kiállása, az előtolási sebesség, a fogak alakja 
és sűrűsége, a motor fordulatszáma és a vágás sebessége. 

Példa – Körfűrész: 

Vágási sebesség:   kb. 40–60 m/sec. 

Forgási sebesség:  kb. 3000–4000 ford./perc 

Előtoló sebesség:   kb. 10–20 m/perc (kézi előtolásnál) 

A panelfűrészek és a CNC alakmarók kivételével a vágási műveletek kézi előtolással folynak. Az EGGER 
dekoritlemezek felületén használt kiváló minőségű melamin gyanták miatt a szerszám kopása lényegesen nagyobb mint 
a hagyományos faanyagoknál. Tömörségük miatt különösen a kompakt munkalapok okoznak nagyobb mértékű 
szerszámkopást. Ajánlatos keményfém lapkás, sőt, akár gyémánt-fogú vágószerszámokat vagy alakmaró fejeket 
használni. 

Attól függően, hogy milyen finomsági szintet (durva vagy finom vágást) kíván elérni, használja a következő fogformákat– 
lásd a 2. ábrát. 

 

Lapos fog Duplovit fog üreges foghomlokfelülettel  Csúcsíves duplovit fog 

 

 

Meredek váltófog Duplovit fog meredek foghomlokkal Trapéz alakú, lapos fog 

2. ábra  
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Kézi körfűrésszel vagy szúrófűrésszel történő vágáskor használjon vágásvezető eszközt. A vágásnak a lap alsó része 
felől kell indulnia. 

Fűrésztípus Dekor 
oldal 

Alkalmazás 

Panel- vagy asztali 
körfűrészek 

 

A munkalap a vezetőre van 
lefektetve és az asztali 

körfűrész felé a 
vezetőszerkezet vezeti tovább. 

 

Az első él a vezetősín felé 
mozog. 

 

 
felső oldal 

 

Kézi körfűrészek vagy 
szúrófűrészek 

 

A kézi körfűrész vezetőpálya 

mentén áll rá a munkalapra. 

 

Az első él a kezelő felé mozog. 

 

 

 

 
alsó oldal 

 

3.4. Élek és élzárók 
Az EGGER munkalapok élei hőre lágyuló EGGER ABS élzáróval vagy EGGER melamin élzáróval zárhatók le. A 
melamin élzárók manuális felviteléhez rendszerint PVAc ragasztók vagy kontakt ragasztók használatosak. A PVAc 
ragasztót festőecset használatával egyenletesen kell felvinni a forgácslap tiszta, pormentes élére. Majd a melamin 
élzárót préssel, ragasztóleszorító kengyellel vagy csavaros kengyellel rá kell préselni merev fatuskó alkalmazása mellett 
úgy, hogy az élzáró a munkalap tetején és alján kellő mértékben túlnyúljon. Fűtőrudak használatával lényegesen 
lerövidíthető a kikeményedési idő. 

Kérjük, hogy tartsák be a gép gyártója és a ragasztó szállítója által adott utasításokat. 

A melamin élzárók simításához élmaró szerszámok, reszelők, vésők vagy éles tömbgyaluk használhatók. A vágásnak 
mindig az élzáróval szöget bezáró síkban (vágó művelet), könnyed nyomás alkalmazásával kell történnie. Az EGGER 
melamin és ABS élzárók a munkalapok védelmére és végső kialakításához használandók. Ha a védtelen lapszéleket, 
valamint a főzőlap és a mosogató kivágásainak területeit nedvesség éri, a lap meg fog duzzadni. Ugyanez a helyzet az 
olyan munkalapok esetében is, amelyeknél a fogácslap P3 (V100) maggal rendelkezik, amit gyakran félrevezető módon 
„nedvességállónak” neveznek. 

Részletesebb információkat az „EGGER ABS biztonsági élzárók” című megmunkálási útmutatóban talál. 

Ezzel szemben a kompakt munkalap éle szerkezetéből adódóan homogén és zárt. Az éleket a gyárban lemarják, a felső 
és az alsó élek, valamint a sarkok körül pedig hornyokkal látják el. Ha a panel méreteit megváltoztatják, az éleket 
lehetőség szerint le kell marni vágás után. Ha még szebb külsőt szeretnénk kölcsönözni az éleknek, javasolt a kompakt 
lemez éleit olajjal is kezelni. Az olaj további védelmet nyújt a szennyeződések és a nem kívánt oxidáció hatásai el len, így 
hosszú távon gondoskodik a tökéletes megjelenésről. 

Élekhez ajánlott olajok: 

 Adler Leinölfirnis 95901  Hesse Proterra Natural-Solid-Oil GE 11254 

 Adler Legno-Oil 50880ff  Rubio Oil Plus Pure (színtelen) 

 

 

 

 

Előtolási irány 

A munkalap első 

éle 

Előtolási irány 

A munkalap első 
éle 
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3.5. Kivágások 
Megmunkálás előtt biztosítani kell, hogy a munkalap biztonságos módon alá legyen támasztva, nehogy a fűrészelési, 
alakmarási vagy fúrási munkák rongálódást idézzenek elő. Különösen a lap nyílásokat körülvevő keskeny területei 
törhetnek ki vagy repedhetnek be, ha a megmunkálás során helytelenül bánnak vele. A lap kivágásait is biztosítani kell, 
nehogy kitörjenek vagy biztosítás hiányában kieshessenek és emiatt személyi sérüléseket vagy károkat okozhassanak. 

A sütő és a mosogató kivágásait adott sugár mentén célszerű lekerekíteni (minimális sugár > 5 mm), mivel az éles 
szélek káros hatással vannak az anyagra, és repedések kialakulásához vezethetnek – lásd a 3. és a 4. ábrát. Ez 
különösen igaz a főzőlap területére, ahol a gyakran jelentkező hő hatására a dekoritlemez kiszárad, és emiatt megnő a 
zsugorodási feszültség. 

Kérjük, hogy különösen figyeljen az adott gyártó által megadott utasításokra és beépítési példákra! 

A kivágásokat lehetőleg kézi alakmaróval, vagy CNC marógéppel célszerű elkészíteni. Szúrófűrész használatakor 
célszerű megfelelő sugárral előfúrni a kivágások sarkait, és sugárról sugárra kifűrészelni a kivágásokat. A kivágást 
célszerű a lap alulsó részén elkezdeni, nehogy leváljon a dekoritlemez bevonat. A széleket célszerű csiszolópapírral, 
reszelővel vagy kézi felső maróval simára munkálni, nehogy a forgácsolás miatt repedések keletkezzenek. 

A vágáskor jelentkező nagy nyomás miatt különösen fontos a munkadarab biztonságos rögzítése és a szerszám 
mozgásának irányítása. A kompakt munkalapok fúrásához a műanyaganyaghoz használatos fúrófejek ajánlottak. 
Minden élnek simának, repedés- és bevágásoktól mentesnek kell lennie – lásd a 3. ábrát. A bevágások megelőzése 
érdekében a hornyokat és a redőket is le kell marni. A beépített elemeknél elegendő helyet kell biztosítani a táguláshoz. 

A kompakt munkalappal és a javasolt eszközökkel kapcsolatban további információ „Az EGGER kompakt munkalap” 
című megmunkálási útmutatóban található. 

 
3. ábra 
 

 
4. ábra 

3.6. Szélek, kivágások és furatok lezárása 

× 

. . 

Helyes Helytelen 

. . 

× Helyes Helytelen 
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A dekoritlemez felület kiképzése hatékony védelmet nyújt az EGGER munkalapok számára a nedvességbehatolással 
szemben. Azonban a védtelen széleken, például a kivágásoknál, sarokkötéseknél, félderékszögű illesztő felületeknél, a 
hosszú hátsó széleknél, a furatoknál, valamint a csavarfuratokon és a szerkezeteken keresztül a nedvesség és a gőz el 
tudja érni a hordozóanyagot. Ez azt jelenti, hogy a végleges beépítés keretében a tömítések elvégzésére is szükség van. 
Meg lett állapítva, hogy a munkalapok lezárására szolgáló termékek közül a legjobbak a tömítőprofilok és az 
önkeményedő tömítőanyagok, például a szilikongumi, a poliuretán és az akril. 

Bár a kompakt munkalapok szerkezetükből adódóan ellenállnak a nedvességnek, tömítőanyag használata itt is ajánlott. 
Az optikai lezáráson kívül a tömítőanyag azt is megakadályozza, hogy a folyadékok bejussanak a szekrényekbe. 
Tömítőanyagok használatakor alapozó bevonatot is szükséges használni; az anyagtól függően ilyen lehet például a 
hártyaképző anyag, vagy a tisztító alapozó. 

Ezeknek az anyagoknak a használatakor figyelmesen követni kell a gyártó utasításait. 

A lezárandó területeket feltétlenül meg kell tisztítani és az alapozó használatakor a gyártó által meghatározott ideig 
hagyni kell szellőzni. Vigye fel a tömítőanyagot, kihagyások és lyukak nélkül, majd simítsa át vízzel és mosószerrel. 
Takarja le a kötésekhez közeli területeket, nehogy bepiszkolódjon a felület. A munkalapon keresztül vezetni kívánt 
csöveket vagy vezetékeket célszerű mindkét oldalon minimum 2–3 mm-es távolságban középre beállítani, majd 
gondosan lezárni – lásd az 5. ábrát. 

 

5. ábra 

Két összetevőjű lakk vagy két összetevőjű ragasztó használatával a levágott széleket is le lehet zárni. A gyártók 
tömítőgyűrűket, profilokat vagy tömítőgallérokat, és a hozzájuk tartozó keverőcsapokat, mosogatókat és főzőlapokat is 
tudnak szállítani. Ezeknek az elemeknek a felszerelésekor mindig kövesse a gyártó utasításait. 

A különleges fejlesztésű EGGER tömítés a munkalapok sarokcsatlakozásainál keletkező illesztési hézagok lezárására 
szolgál. A rugalmas tömítés megakadályozza a nedvesség és a folyadékok bejutását az illesztési hézagba. Az EGGER 
tömítésről további részletes információ a 4.2. fejezetben található. 

4. Megmunkálás és összeszerelés 

A munkalapok jó alaktartó jellemzővel rendelkeznek. A hőmérséklet változásainak hatására a munkalap zsugorodhat 
vagy tágulhat, ezért számolni kell alakváltozásokkal. 

A kompakt munkalap hosszanti méretváltozása körülbelül feleakkora, mint a keresztirányú méretváltozás. Ezért a 
megmunkálás, illetve a tervezés megkezdésénél az alakváltozásokat figyelembe kell venni. Általában célszerű 2,0 mm/m 
nagyságú tágulási hézag meghagyásáról kell gondoskodni. 

 

 

 

4.1. Mosogatók és főzőlapok beépítése 
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A főzőlapoknak vagy mosogatóknak szánt kivágásokat a méretadatok és az elhelyezési részletek és/vagy a gyártó által 
mellékelt sablonoknak megfelelően kell készíteni. A kivágások széleit gondosan védeni kell a nedvességtől a „Szélek, 
kivágások és furatok lezárása” című résznek megfelelően. A gyártó által a termékhez mellékelt vagy beépített száraz 
tömítéseket és rögzítőcsavarokat a szerelési útmutatójuk szerint kell használni – lásd a 6. ábrát. 

 

6. ábra    7. ábra 

 
Tetszőleges típusú – rozsdamentes acél, üvegkerámia – főzőlap esetén a kivágásokat minden esetben a gyártó által 
megadott utasítások és beépítési sablonok szerint kell készíteni. A kivágás széleinél, különösen a főzőlapoknak szánt 
kivágások esetében, biztosítsa a helyes középállást és a megfelelő biztonsági ráhagyást. A hőelnyelés elleni további 
védelem céljából ajánlatos öntapadó alumínium szalagot vagy fémprofilt illeszteni a szélek köré – lásd a 7. ábrát. 
Biztonsági okokból a főzőlap közvetlenül nem érintkezhet a munkalap felületével, mivel meghibásodás esetén akár 
150 fokos hőmérséklet-növekedés is felléphet. További beépítési lehetőségek például a szintben megegyező, illetve a 
süllyesztett megoldás. A szintben egyező kivitel esetén a hordozólapot a dekoritlemezhez marjuk, majd a dekoritlemez 
alá gyantából keretet öntünk – lásd a 8. ábrát. 

A süllyesztett megoldás csak a kompakt munkalappal kivitelezhető – lásd a 9. ábrát. 

 

8. ábra             9. ábra 

Mivel a kereskedelmi forgalomban kapható mosogatókat általában kb. 38 mm vastagságú munkalapokra tervezik, a 
vékony munkalapok esetében (mint pl. a kompakt munkalap vagy a PerfectSense Topmatt élzáróval ellátott munkalap) 
speciális megoldást kell alkalmazni. Erre szolgál az EGGER rögzítőkészlet, amellyel a beépítés egyszerűen elvégezhető 
– lásd a 10. ábrát. Kompakt munkalapoknál a rögzítő profilokat keresztmetszetben forgatják és ragasztjáklásd a 
11. ábrán. 

További részletes információ az „EGGER rögzítőkészlet mosogatókhoz” című műszaki tájékoztatóban található. 

Alumínium fólia       
Száraz 
tömítés 

. 

. 
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10. ábra       11. ábra 

A munkalap egyetlen ponton sem lehet vékonyabb 50 mm-nél. Ergonómiai okokból a főzőlap területe és az álló szekrény 
közötti távolság nem lehet kisebb 300 mm-nél. A főzőlapot a gyártója által megadott biztonsági ráhagyással építse be. 
Ajánlatos a mosogató és a főzőlap között is ugyanekkora távolságot hagyni – lásd a 12. ábrát. 

 
12. ábra 

Biztonsági, valamint ergonómiai okokból célszerű átbeszélni a konyháról készült terveket konyhaberendezések terén 
jártas szakemberrel, és a felszerelést erre szakosodott céggel kivitelezni. Különösen az elektromos-, gáz- és víz ellátó 
csatlakozásokat kell képzett szakemberekkel végeztetni. A sarokcsatlakozások területén a tervezés során minimum 300 
mm-es távolságot kell figyelembe venni –  lásd a 12–14. ábrát. 

 

 

13. ábra 

     
csavarozott 

ragasztott 

≥
 5

0
 m

m
 

≥ 300 mm 

≥
 5

0
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m
 ≥ 300 mm 

× 
Helytelen 
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14. ábra 

Miután a munkalap egyes részein ki lettek alakítva a kivágások, minden további szállítást a lehető legnagyobb 
körültekintéssel kell végezni, nehogy a vékony részeken megrongálódjanak. A munkalapokat célszerű függőlegesen 
mozgatni, mivel vízszintes helyzetben történő mozgatás esetén a kivágások és a munkalapok is könnyebben 
megsérülhetnek. 

A szabványos beépítés általában hagyományos padlószekrények esetén alkalmazandó. Mosogatókhoz és/vagy 
főzőlapokhoz tartozó padlószekrények beépítéséhez bevált megoldás a fém kereszttartók használata. A fém kereszttartó 
megvédi a munkalapot az esetleges elhajlástól, ami amiatt következhet be, hogy a munkalapot gyengítik a mosogatónak 
és/vagy főzőlapnak szánt kivágások és a minimális az érintkezési felület a padlószekrények felületével. Az EGGER fém 
kereszttartók használata különösen a vékony munkalap típusokhoz (mint pl. a kompakt munkalapokhoz vagy a 
PerfectSense Topmatt élzáróval ellátott munkalapokhoz) javasolt – lásd a 15. ábrát. A stabilizáláson kívül, a fém 
kereszttartók a munkalapok vagy fedőlapok rögzítésére is használhatók – lásd a 16. ábrát. 

 

15. ábra           16. ábra 

A fém kereszttartók beszereléséhez furatokat kell fúrni a szekrény oldalába. A fúrásoknak két db, 8 mm átmérőjű és 
7 mm mély furatból kell állnia. Egy további furatra is szükség van 5 mm átmérővel és 13 mm-es mélységgel, amennyiben 
a rögzítéshez 6,3 x 13 mm-es Euro csavart használunk – lásd a 17. és a 18. ábrát. 

× 
Helytelen 

≥ 300 mm 

Helyes 

. 
. 
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17. ábra         18. ábra 

Az EGGER fém kereszttartók 600, 800, 900, 1000 és 1200 mm szélességű és különböző oldalvastagságú 
szekrényekhez elérhetők. A csomagban található rögzítőcsavarok kompakt munkalapok beépítéséhez használandók. 
Fontos, hogy a rögzítőcsavart a fém kereszttartóban lévő furaton keresztül csavarja be a munkalapba. 

További részletes információ az „EGGER Fém kereszttartó padlószekrényekhez” című műszaki tájékoztatóban található. 

4.2. Munkalapkötések és sarokkötések 

Általában 4100 mm-es munkalaphossznál nincs szükség panelkötésekre, viszont a munkalap-sarokkötések gyakoriak. 
Ezeket nem célszerű például főzőlapoknak vagy mosogatóknak szánt belső nyílásokkal vagy kivágásokkal gyengíteni – 
lásd a 13. és a 14. ábrát. A munkalapokon található sarokkötéseket körfűrésszel vagy CNC alakmaró és/vagy sablonok 
segítségével, speciális kézi alakmaró használatával kell elkészíteni – lásd a 19. és a 20. ábrát. 

 
19. ábra 

 

 
20. ábra 

 

További módszerként csatlakozó fémprofilok szerelhetők fel. Ezek a profilok ugyan könnyen felszerelhetők, azonban 
negatív hatással lehetnek a munkafelület általános megjelenésére, mivel megtörik a dekort, és tisztításuk is nehezebb – 
lásd a 21. ábrát. 

. 
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21. ábra 

A munkalapkötéseknek és sarokcsatlakozásoknak tökéletesen illeszkedniük kell egymáshoz, és teljesen zártnak kell 
lenniük, nem csak esztétikai okokból. Ezeknek a feladata, hogy megakadályozzák bármilyen nedvesség bejutását, ami a 
forgácslap duzzadását idézheti elő. Külön erre a célra, a konyhai munkalapok kötéseinek (sarokkötéseinek) tömítéséhez 
fejlesztettük ki az EGGER tömítőanyagot. A rugalmas tömítőanyag megakadályozza a nedvesség és a folyadékok 
bejutását a kötésekbe. Ellenáll a tisztítószereknek, víznek, zsíroknak, olajoknak stb., és négy különböző színben 
kapható. Egy 10 g-os tubus tartalma átlagosan egy 600 mm hosszúságú kötéshez elegendő – lásd a 22. ábrát. 

 
22. ábra 

A kompakt munkalapok nem igényelnek tömítést, a lapok homogén szerkezetéből adódóan. A munkalap kerülete a 
hosszanti és a keresztirányú oldalon is 1 x 1 mm-es horonnyal van ellátva. A kerületi hornyoknak köszönhetően a 
sarokkötések szokásos kontúrmarására sincs szükség. A horony elválasztja egymástól a két munkalapot, ami célzottan 
kiemeli a munkalap elején található hornyot – lásd a 23. ábrát. Ez a hornyos illesztéses eljárás ismert és elterjedt, többek 
között a kőanyagokból készült munkalapok esetében. 

. 

. 
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23. ábra 

A tömítőanyag felvitele a tubus fém zárórétegének perforálásával indul, ezt követi a fekete applikátor lecsavarása – lásd 
a 22. ábrát. Ezután az applikátort végighúzzuk a munkalapok kötésének felső oldalán, miközben a tömítőanyagot 
egyenletesen kinyomjuk a tubusból. A munkalapokat a tömítőanyag felvitele után azonnal össze kell illeszteni és össze 
kell csavarozni. Az esetleg kiszivárgott maradványokat azonnal távolítsuk el megfelelő tisztítószerrel – lásd a 24. ábrát. 

További részletes információt, valamint a munkalapdekorok színkombinációira vonatkozó javaslatokat az „EGGER 
tömítés sarokkötésekhez” című műszaki tájékoztatóban talál. 

 

24. ábra 

Egyes munkalapok, munkalap csatlakozók használatával vannak egymáshoz erősítve, de rögzítő segédeszközök, ún. 
kekszek is segítik az összekapcsolódást, a kötés tartósságáról pedig ragasztó gondoskodik – lásd a 24. és a 25. ábrát. A 
választott munkalapoktól függően különböző munkalap csatlakozókra lehet szükség. Kisebb vastagságuk miatt a 
PerfectSense Topmatt és a kompakt munkalapok speciális munkalap csatlakozók használatát igényelik. Az EGGER 
készletként, két verzióban, a 12 mm-es, illetve 16 mm-es vastagságú munkalapokhoz is kínál hozzájuk illő 
összehúzókat. – lásd a 26. és a 28. ábrát. 

 

25. ábra 

. 

EGGER tömítőanyag 

Kekszek (Lamello) 

Ragasztó 

. 
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26. ábra             27. ábra 

 

28. ábra                 29. ábra 

A 16 mm-es munkalapok csatlakozójához 12 mm mély zsebet kell kifúrni – lásd a 27. ábrát.  A 12 mm-es kompakt 
munkalap csatlakozójához 8 mm mély zsebet kell kifúrni – lásd a 29. ábrát. 

További részletes információ az „EGGER munkalap csatlakozók” című műszaki tájékoztatóban található. 

A munkalap csatlakozók darabszáma a munkalap szélességétől függ. ≤ 799 mm-es szélességű munkalapoknál 
általában két darab, ≥ 800 mm-es szélességnél pedig három darab csatlakozó használatos. 

A munkalapfelületek szintbeli illeszkedését úgy érjük el, hogy a munkalap felületétől mindig kimérjük a félhold alakú 
keksz (Lamello) nyílások helyét, és biztosítjuk, hogy maguk a kekszek is szorosan illeszkedjenek. 

 

Az alábbi lépéseket kell betartani: 

1. (120-as szemcseméretű) csiszolópapírral távolítson el minden kiálló faforgács darabot a kivágás vagy kimarás széleiről. 

2. (360-as szemcseméretű) csiszolószivaccsal vagy -papírral enyhe szögben csiszolja ferdére a dekoritlemezt az illesztési 
hézag mentén. 

3. Fektesse rá a munkalapot az egy vonalba igazított szekrényvázra, és ellenőrizze, hogy helyesen illeszkednek-e a kötések 
és az illesztő furatok. 

4. Vigyen fel D3 minőségű ragasztót a kötés középső és alsó részére. 

5. Vigyen fel egyenletesen és folytonosan tömítőanyagot (pl. az EGGER tömítőanyagot) az alakmart vagy kivágott felső 
szélekre, valamint a profilra és a hosszú hátsó élre. Ezt közvetlenül azelőtt célszerű megtenni, hogy a helyére csavarozná 
a munkalap csatlakozókat. 

6. Kösse össze a munkalapokat, szerelje be a szerelvényeket és lazán húzza meg a csavarokat. Illessze a helyére a 
munkalapokat vízszintesen (ékkel vagy emelővel) és függőlegesen (gumikalapács vagy szorítókengyelek 

. 

. 
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segítségével – rugalmas alátétek formájában gondoskodjon a védelmükről). A helyreigazítás után szorítsa össze 
kézzel a munkalap csatlakozókat. Az összeszorítás alatt ellenőriznie kell, hogy a két munkalapfelület egy síkban 
marad-e, és a tömítőanyag minden oldalon megjelenik-e. A tömítőanyag kötési ideje alatt ne tegye ki a munkalapokat 
igénybevételnek– lásd a 24. ábrát. 

7. A felesleges tömítőanyagot azonnal távolítsa el. Az erre alkalmas tisztítószerrel, pl. citromsavat tartalmazó 
tisztítószer vagy aceton használatával tisztítsa meg a munkalapfelületet. Vigyázat! A hosszabb ideig a felületen 
hagyott aceton károsíthatja a felületet. Ezért ajánlatos takarószalaggal letakarni a kötés területét. 

4.3. Rögzítések és fali csatlakozás 
Mielőtt lezárná a munkalap fal menti hosszabb szélét, győződjön meg arról, hogy a munkalap nem csak megfelelő 
módon alá van támasztva, hanem az alvázhoz is 

rögzítve van. Mivel feszülések jelentkezhetnek, amelyek kárt tehetnek a tömítésekben. 

A kompakt munkalaphoz ajánlatos kis menetemelkedésű csavarokat használni, mivel ezek jobban ellenállnak a 
kihúzódásnak. A munkalapot általában csavarokkal, a padlószekrény kereszttartóihoz rögzítjük a padlószekrényeken – 
lásd a 30. ábrát. Ez a hagyományos rögzítési mód még a vékony munkalapok, például kompakt munkalapok vagy 
PerfectSense Topmatt élzáróval ellátott munkalapok esetében is alkalmazható. Felhívjuk figyelmét azonban, hogy a 
vékony munkalap padlószekrény-kereszttartókkal érintkező felületét 600 mm-nél szélesebb padlószekrények esetében a 
munkalap lehetséges elhajlásának megelőzése érdekében módosítani kell. A szekrények és a munkalapok 
stabilizálásához jól bevált az EGGER fém kereszttartók alkalmazása, melyek segítségével a munkalapot a 
padlószekrényhez is hozzá lehet csavarozni – lásd a 15. ábrát. 

 

30. ábra 

Beépítéskor ügyeljen arra, hogy a munkalap ne lejtsen a fal felé. Így ugyanis a kötések területén víz gyűlhet össze. 
Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a tömítendő terület felületét mind a munkalapon, mind a fal érintkező felületén, és a használt 
tömítőanyagtól függően kezelje elő tapadásjavító szerrel.A munkalap hosszabb hátsó élét és az összes többi fallal 
érintkező, keresztirányú élt is le kell zárni, még akkor is ha EGGER vízzárót használunk. A kompakt munkalap esetében 
különösen fontos, hogy legalább 2 mm távolságot hagyjunk a munkalap és a fal között, és azt a fenti módon tömítsük – 
lásd a 32. ábrát. A fali tömítőprofil-rendszerekkel ellátott furatoknak legalább 1 mm-rel nagyobbnak kell lenniük a 
csavarátmérőnél, nehogy az anyagban feszülés jöjjön létre – lásd  rögzítősínek felerősítésekor gondoskodjon arról, hogy a 
dekoritlemez a csavaros rögzítési területen elő legyen fúrva.  

 
31. ábra                    32. ábra 

. 

. 
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További részletes információ az „EGGER vízzáró” című műszaki tájékoztatóban és az „EGGER vízzáró” című 
megmunkálási útmutatóban található. 

4.4. Víztaszító szerkezeti intézkedések 
Mosogatógépek és sütők közelében a munkalapok különösen ki vannak téve a gőz és hő hatásának. A lakkbevonaton 
és a tömítőanyagon kívül még a munkalap alját is célszerű védelemmel ellátni megfelelő szerkezeti eszközök 
formájában. Az öntapadós alumínium fóliák általában megbízható védelmet nyújtanak a vízgőz ellen, és könnyen is 
kezelhetők– lásd a 33. ábrát. A készülékgyártók alumínium víztaszító csíkokat vagy védő fedőlemezeket is mellékelnek a 
termékeikhez, ezeket mindenképpen használja. Ez a nedvességtaszító csík vagy védőlemez eltereli és visszaveri a gőzt 
és a hőt – lásd a 34. ábrát. 

Mielőtt belekezdene a szerelésbe, olvassa el figyelmesen a gyártó útmutatásait. 

 

33. ábra       34. ábra 

A 300-as és 100-as modell esetében az alumínium fóliát különböző módon kell felhelyezni a panel aljára. A posztforming 
munkalap (300-as modell) esetében az alumínium fóliának kb. 2 mm-rel át kell fednie a dekoritlemez szélét – lásd a 
35. ábrát.  

Az egyenes élű munkalapok (100-as modell) esetében az alumínium fóliát úgy kell felhelyezni, hogy az kb. 1 mm-rel 
átfedje az ABS élzáró szélét – lásd a 36. ábrát. 

 
35. ábra       36. ábra 

5. Ajánlott karbantartási és tisztítási módok 

A dekoritlemez felületére tett égő cigaretta a felület sérüléséhez vezet. 
Mindig használjon hamutartót. 

 
A dekoritlemez felületét nem célszerű vágófelületként használni, mert vágási nyomok maradhatnak a nagy szilárdságú 
dekoritlemez 

felületén. Mindig használjon vágódeszkát. 
 

 

 

Öntapadó alumínium csík Védő fedőlemez 



 ISO 9001 minőségirányítás   Kódolás: PI WT EN 
   Verzió: 1 0 
   Jóváhagyva: 2020.10.30. 
   Oldal: 17 / 17 

 

 

 
Felelős: Bútor- és belsőépítészeti TM 

Lehetőleg ne tegyen közvetlenül a dekoritlemezre a főzőlapról vagy a sütőből kivett forró főzőedényeket, így például lábosoka t 
vagy serpenyőket, mert a hő hatásától tompulhat a felület fénye, vagy meg is rongálódhat. 

Mindig használjon hőálló alátétet. 
 
A munkalapok duzzadásától való védelme érdekében – pl. a kivágások vagy kötések mentén – azonnal törölje fel a kiömlött 

folyadékokat. Ne nyissa ki a mosogatógépet, mosógépet vagy szárítógépet addig, amíg az le nem hűlt.  
 

A kiömlött folyadékokat lehetőleg azonnal tisztítsa fel, különösen a kivágások és kötések körüli területeken,  

mivel ha a felület hosszabb ideig ki van téve bizonyos anyagok hatásának, megváltozhat a dekoritlemez felületének fényessége.  

 
 

További információért olvassa el az „EGGER dekoritlemez – tisztítási és karbantartási útmutató” című dokumentumot. 

6. Hulladékkezelés 

Magas fűtőértéküknek köszönhetően a különféle kialakítású munkalapok kiválóan alkalmasak fűtőanyagként történő 
újrahasznosításra az erre alkalmas tüzelőrendszerekben. Ha a faanyagmaradványokat hulladékkezelő vállalatnak adják 
át újrahasznosításra, azok általában kis mennyiségben tartalmazhatnak olyan fa alapanyagokat, amelyeken ABS élzárók 
is la. Az ABS és egyéb ún. szennyeződések megengedett arányáról a hulladékkezelő vállalattal kell megegyezni. Mindig 
tartsa be a hulladékkezelésre vonatkozó specifikus törvényeket és rendelkezéseket. 

7. További dokumentumok / terméktájékoztatók 

További információk az alábbi dokumentumokban találhatók: 

 Az „EGGER posztforming munkalap” című műszaki adatlap 

 Az „EGGER Feelwood munkalapok élzáróval” című műszaki adatlap 

 Az „EGGER PerfectSense Topmatt munkalapok élzáróval” című műszaki adatlap 

 Az „EGGER kompakt munkalap” című műszaki adatlap 

 Az „EGGER dekoritlemez ST9 felületi struktúrával – Smoothtouch Matt” című műszaki tájékoztató 

 Az „EGGER Dekoritlemez – tisztítási és karbantartási útmutató” című műszaki tájékoztató 

 Az „EGGER dekoritlemezek – vegyszerállóság” című műszaki tájékoztató 

 Az „EGGER rögzítőkészlet mosogatókhoz” című műszaki tájékoztató 

 Az „EGGER munkalap csatlakozó” című műszaki tájékoztató 

 Az „EGGER tömítés sarokkötésekhez” című műszaki tájékoztató 

 Az „EGGER fém kereszttartó padlószekrényekhez” című műszaki tájékoztató 

 Az „EGGER vízzáró” című műszaki tájékoztató 

 Az „EGGER vízzáró” című megmunkálási útmutató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:
 

Ezt a megmunkálási útmutatót kellő gonddal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A benne közzé tett információk a gyako rlati tapasztalatunkon, valamint kísérleteinken 

alapulnak és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. Kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek garanciát a termékjellemzők vagy az adott felhasználási módra való alkalmasság 

tekintetében. A szabványokban előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER munkalapok folyamatos fejlesztése, 

valamint a szabványok és a törvényi előírások változása miatt a műszaki tartalomban módosítások fordulhatnak elő. Ezért a megmunkálási útmutató tartalmát nem szabad használati 

útmutatónak, vagy jogilag kötelező érvényűnek tekinteni. Az általános szerződési feltételeink érvényesek.
 


