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Met compactlaminaat van EGGER voldoet u aan de hoge eisen 
van uw klanten. Het slijt-, stoot- en krasvaste materiaal is 
waterbestendig en maakt slanke ontwerpen mogelijk.  
Dankzij een formaat met weinig zaagverlies kunt u uw 
projecten kostenefficiënt realiseren. 

De elegante oplossing – ook  
voor intensief gebruik en 
verhoogde belasting
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EGGER compactlaminaat
Het compactlaminaat is bijzonder geschikt voor binnentoepassingen bij 
intensief gebruik en met belasting en met speciale aandacht voor hygiëne 
en netheid, zoals in restaurants, ziekenhuizen of cleanrooms. Ook in 
vochtige ruimtes zoals badkamers, sanitaire ruimtes en kleedkamers  
wordt het heel vaak gebruikt.
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Voor gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld over de in deze 
brochure vermelde producteigenschappen en de verwijzing 
naar normen, verwijzen wij u naar de technische fiches, 
verwerkingsvoorschriften en reinigingsaanbevelingen in  
de downloadzone op www.egger.com/compactlaminaat

Slijtvast

Lichtecht

Geschikt voor 
levensmiddelen

Vlekbestendig

Stoot- en krasvast

Hygiënisch

Antibacteriële  
oppervlakte-eigenschap
volgens ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Bestand tegen vele  
reinigingsmiddelen  
en chemicaliën

 � Homogeen materiaal voor een precieze bewerking
 � Tapgaten en alle soorten vlakfrezen mogelijk
 � Geen randafwerking nodig
 � Verkrijgbaar in decorkoppeling met andere EGGER 

producten
 � Groot formaat met weinig zaagverlies voor vele 

toepassingen
 � Lage emissies: „TÜV PROFiCERT-product Interior“

ANDERE VOORDELEN

Elegant, hygiënisch, robuust
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Veelzijdige bewerking 
mogelijk
De homogene kern van het EGGER compact-
laminaat is ideaal voor een nauwkeurige 
bewerking, bijvoorbeeld voor elementen met een 
individuele, persoonlijke toets. Voor speciale 
ontwerpen kan het laminaat worden gefreesd, 
gegroefd en geboord. Frezen is overal op de plaat 
mogelijk.

Perfect design
Met de doorgekleurde EGGER compactlaminaten 
beschikt u over vier aantrekkelijke decors, die 
naadloze meubelontwerpen mogelijk maken. 
Het maakt niet uit of het in verstek gezaagd of 
afgeschuind is: door de gekleurde kern blijven 
stootranden en voegen nagenoeg onzichtbaar en 
worden de smalle zijkanten van de panelen zelf 
een ontwerpelement.

Purisme
Filigrane of lineaire elementen zorgen voor een zeer 
ontwerpgericht interieur. Het compactlaminaat blinkt 
uit door zijn sterkte, robuustheid en elegante ontwerp.  
 
Het is een aantrekkelijk alternatief voor metaal en 
wordt een hoogtepunt dankzij de verscheidenheid 
aan decors. Ons royale kleurenpalet brengt uw 
kamers tot leven: unikleuren en reproducties van 
hout en materiaal bieden een breed scala aan 
ontwerpmogelijkheden.

Bijzonder 
divers

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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© andreaswimmer.com
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Perfect gecombineerd
Compactlaminaten met een zwarte kern of 
compactlaminaten met een vlamvertragende 
Flammex Euroklasse B-uitvoering maken deel 
uit van onze decorkoppeling. Zo kunt u de 
verschillende EGGER producten harmonieus 
combineren: de decors die verkrijgbaar zijn 
als compactlaminaat zijn, overeenkomstig 
ons leveroverzicht, ook verkrijgbaar als 
gemelamineerde platen, lichtgewichtplaten, 
laminaten en kantenband. Een aanbod dat de 
technische, esthetische en economische vereisten 
verenigt.

Universeel toepasbaar
Het compactlaminaat is ideaal voor vochtige ruimtes of toepassingen met itensief 
gebruik zoals tafels, werkbladen, wandbekleding, kleedkamers en scheidingswanden. 
Met dit product brengt u een uniek ontwerp in de meest uiteenlopende ruimtes. 
Profiteer van de diverse verwerkingsmogelijkheden van het compactlaminaat en de 
duurzaamheid van de onderdelen. 

Bijzonder 
divers
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Haal het beste uit het  
compactlaminaatassortiment van EGGER

Download nu de EGGER Decoratieve 
Collectie app

 

Egger compactlaminaat 

De elegante oplossing – ook  
voor intensief gebruik en 
zwaardere belasting 
Egger Decoratieve Collectie 2020 – 2022

Collectie 
verlengd tot 

eind 2023

 

Ervaar de hele  
collectie nu mobiel
1.  Start de EGGER Decoratieve Collectie app op uw smartphone.

2.  Gebruik de scanfunctie om eender welke decorcode 
in de brochure te scannen.

3.  U krijgt toegang tot
 � uw geselecteerde decor als volledige plaat en in 3D
 � decorcombinaties;
 � informatie over beschikbaarheid;
 � snellere stalenbestelling.

Met de nieuw ontwikkelde EGGER Decoratieve 
Collectie app hebt u altijd het volledige assortiment 
compactlaminaten bij de hand. Zo neemt u sneller 
beslissingen, implementeert u uw ideeën op een 
slimme manier en krijgt u eenvoudig wat u echt 

nodig hebt. Voor een nog uitgebreider klantadvies 
zijn er samples in verschillende decors en formaten 
verkrijgbaar, die u met de nieuwe collectie-app snel 
en eenvoudig kunt bestellen.

Compactlaminaatassortiment & EGGER Decoratieve Collectie app
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EGGER Virtual Design Studio 
De EGGER Virtual Design Studio ondersteunt u bij het geven 
van trendgericht ontwerpadvies. Gebruik onze online service 
als keuzehulp voor uw klanten. Met een druk op de knop kunt 
u alle decors uit de EGGER Decoratieve Collectie en alle actuele 
vloerdecors in verschillende voorbeeldruimtes weergeven en de 
vergelijkingsmodus gebruiken om twee ontwerpen in één kamer 
tegelijk te testen. Bovendien kan het decor met de juiste structuur 
in 3D worden bekeken in de detailweergave van het decor.  
Alle functies kunnen eenvoudig en gratis in uw website worden 
geïntegreerd. 
 

 Visualiseer nu uw ideeën via www.egger.com/vds 

Nog meer service

Stalenservice
Om uw klanten te adviseren, zijn er in de EGGER webshop verschillende 
staalvarianten beschikbaar. Dit omvat laminaatstalen van 85 × 85 
mm voor een eerste decorselectie en grotere DIN A4-stalen voor de 
uiteindelijke beslissing. U kunt bij onze stalenservice ook een selectie 
van EGGER compactlaminaatstalen in verschillende diktes verkrijgen. 
 

 Bestel stalen hier: www.egger.com/shop 

Uw contactpersoon  
Bij vragen over EGGER compactlaminaten staan  onze 
regionale salesmanagers voor u met raad en daad bij. 
Zowel persoonlijk als digitaal – wij zijn er voor u!
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10 Decor-uitsnijding op schaal 1:2

W
it

»

W1100 ST9  
Alpenwit

W980 ST15  
Platina wit

W980 ST2  
Platina wit

W1300 ST9  
Polair wit

W1000 ST9  
Premium wit

W1200 ST9  
Porselein

W908 ST2  
Diep wit

W911 ST15  
Gebroken wit

W1101 ST76  
Solid Alpenwit

W911 ST2  
Gebroken wit

W1101 ST9  
Solid Alpenwit

Decorcode nu met  
de app scannen

Decoroverzicht compactlaminaten

Uit voorraad leverbaar: 8, 13 mm

Uit voorraad leverbaar: 6, 8, 10, 13 mm 

Alle hieronder getoonde decors zijn verkrijgbaar als compactlaminaat.  
In veel gevallen zijn andere producten zoals laminaten of beklede spaanplaten 
in decor- en structuurkoppeling verkrijgbaar. Producten die enkel als 
compactlaminaat beschikbaar zijn, kunnen met een andere structuur wel in 
andere productuitvoeringen verkregen worden (decorkoppeling). 

Compactwerkbladen  
Kernkleur wit 
Uit voorraad leverbaar: 4.100 × 650 /  
920 × 12 mm

Kernkleur wit 
Uit voorraad leverbaar: 6, 8, 10, 13 mm 
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U104 ST9  
Albast

U222 ST9  
Linnen

U113 ST9  
Katoen

U216 ST9  
Oester

U156 ST9  
Zandbeige

U200 ST9  
Beige

U705 ST9  
Angoragrijs

U702 ST9  
Kasjmier

U727 ST9  
Steengrijs

Afbeelding rood:
uit voorraad leverbaar 
 
Afbeelding grijs:  
op aanvraag 
 
Voor details zie 
leveringslijst

C   C 

E   E 

F   F 

B   B 

I   I 

Eurodekor  
gemelamineerde platen 

Laminaat 

Kanten 

PerfectSense 

Werkbladen 

G   G 

K   K 

N   N 

      A

Compactlaminaten

Eurolight lichtgewichtplaten

Opgelijmde laminaten

Alleen voor verticale toepassingen

U748 ST9  
Truffel

U989 ST9  
Zwartbruin
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U708 ST9  
Lichtgrijs

U7081 ST9  
Solid Lichtgrijs

U7081 ST76  
Solid Lichtgrijs

U775 ST9  
Witgrijs

U750 ST9  
Muisgrijs

U201 ST9  
Kiezelgrijs

U717 ST9  
Dakargrijs

U767 ST9  
Cubanietgrijs

U741 ST9  
Lava

Uit voorraad leverbaar: 8, 13 mm 

© Michael Baister Fotografie
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Compactwerkblad  
Kernkleur lichtgrijs 
Uit voorraad leverbaar: 4.100 × 650 / 
 920 × 12 mm

Kernkleur lichtgrijs 
Uit voorraad leverbaar: 6, 8, 10, 13 mm

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

I

G

K 

N

E 

G 

N

E 

I



Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 13

U780 ST9  
Monumentgrijs

U963 ST9  
Diamantgrijs

U9631 ST9  
Solid diamantgrijs

U899 ST9  
Soft black

U8991 ST9  
Solid soft black

U968 ST9  
Koolstofgrijs

U961 ST2  
Grafietzwart

U999 ST76  
Zwart

U999 ST2  
Zwart
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Decorcode nu met  
de app scannen
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Compactwerkblad  
Kernkleur zwart 
Uit voorraad leverbaar: 4.100 × 650 /  
920 × 12 mm

Kernkleur zwart 
Uit voorraad leverbaar: 6, 8, 10, 13 mm

Kernkleur donkergrijs 
Uit voorraad leverbaar: 6, 8, 10, 13 mm
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U108 ST9  
Vanille

U107 ST9  
Pastelgeel

U140 ST9  
Safraangeel

U131 ST9  
Citroengeel

U114 ST9  
Zonnebloem

U163 ST9  
Currygeel

U146 ST9  
Maisgeel

U340 ST9  
Sorbetoranje

U332 ST9  
Oranje

U232 ST9  
Nude abrikoos

U830 ST9  
Nude karamel

U350 ST9  
Siena oranje

U325 ST9  
Antiek roze

U807 ST9  
Nougat

U818 ST9  
Donker kastanje
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U313 ST9  
Nude roze

U363 ST9  
Flamingoroze

U390 ST9  
Indianenrood

U328 ST9  
Lipstick

U321 ST9  
Chinarood

U323 ST9  
Kersenrood

U337 ST9  
Fuchsia

U311 ST9  
Bordeaux

U399 ST9  
Granaatappelrood

U404 ST9  
Krokuspaars

U420 ST9  
Lila

U330 ST9  
Aubergine

U400 ST9  
Pastelpaars

U430 ST9  
Violet

U414 ST9  
Donkerpaars
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16 Decor-uitsnijding op schaal 1:2

U533 ST9  
Polar blauw

U522 ST9  
Horizon

U500 ST9  
Gletsjerblauw

U540 ST9  
Denim

U515 ST9  
Frans blauw

U633 ST9  
Turquoise

U507 ST9  
Rookblauw

U525 ST9  
Delfts blauw

U646 ST9  
Niagaragroen

U504 ST9  
Kosmisch blauw

U560 ST9  
Diepzeeblauw

U599 ST9  
Indigoblauw

U570 ST9  
Middernachtblauw
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Decorcode nu met  
de app scannen

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N

C 

E 

F 

G

K 

N



Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 17

U608 ST9  
Pistache

U617 ST9  
Wasabi

U630 ST9  
Limoen

U636 ST9  
Fjordgroen

U626 ST9  
Kiwigroen

U600 ST9  
Meigroen

U660 ST9  
Amazonegroen

U650 ST9  
Varengroen

U655 ST9  
Smaragdgroen

U606 ST9  
Dennengroen

Schichtstoffverbundplatten

Kompaktplatten

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

A/9 U705 ST9 Angoragrau l C E F I M G K N O

A/10 U775 ST9 Weissgrau l C E F I M G K N O

B/6 W1300 ST9 Polarweiss l C E F I M G K N O

B/7 W980 ST2 Platinweiss l C E F I M G K N O

B/8 W908 ST2 Basisweiss l C E F I M G K N O

B/9 U702 ST9 Kaschmirgrau l C E F I M G K N O

B/10 U750 ST9 Lichtgrau l C E F I M G K N O

C/6 W1100 ST19 Alpinweiss l C E F I M G K N O

C/7 W980 ST15 Platinweiss l C E F I M G K N O

C/8 W908 SM Basisweiss l C E F I M G K N O

C/9 U156 ST9 Sandbeige l C E F I M G K N O

C/10 U201 ST9 Kieselgrau l C E F I M G K N O

D/6 W1000 ST9 Premiumweiss l C E F I M G K N O

D/7 W980  SM Platinweiss l C E F I M G K N O

D/8 U216 ST9 Camebeige l C E F I M G K N O

D/9 U200 ST9 Beige l C E F I M G K N O

D/10 U201 ST19 Kieselgrau l C E F I M G K N O

E/6 W1000 ST19 Premiumweiss l C E F I M G K N O

E/7 W911 ST2 Cremeweiss l C E F I M G K N O

E/8 U104 ST9 Alabasterweiss l C E F I M G K N O

E/9 U727 ST9 Steingrau l C E F I M G K N O

E/10 U740 ST9 Taupe Dunkel l C E F I M G K N O

F/6 W1000 ST38 Premiumweiss l C E F I M G K N O

F/7 W911 ST15 Cremeweiss l C E F I M G K N O

F/8 U222 ST9 Cremabeige l C E F I M G K N O

F/9 U767 ST9 Cubanitgrau l C E F I M G K N O

F/10 U741 ST9 Lavagrau l C E F I M G K N O

G/6 W1200 ST9 Porzellanweiss l C E F I M G K N O

G/7 W911 SM Cremeweiss l C E F I M G K N O

G/8 U113 ST9 Cottonbeige l C E F I M G K N O

G/9 U748 ST9 Trüffelbraun l C E F I M G K N O

G/10 U899 ST9 Softschwarz l C E F I M G K N O

A/11 U707 ST9 Seidengrau l C E F I M G K N O

A/12 U963 ST9 Diamantgrau l C E F I M G K N O

A/13 U232 ST9 Nude apricot l C E F I M G K N O

A/14 U332 ST9 Orange l C E F I M G K N O

A/15 U108 ST9 Vanillegelb l C E F I M G K N O

B/11 U708 ST9 Hellgrau l C E F I M G K N O

B/12 U961 ST2 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

B/13 U830 ST9 Nude karamell l C E F I M G K N O

B/14 U340 ST9 Sorbetorange l C E F I M G K N O

B/15 U107 ST9 Samtgelb l C E F I M G K N O

C/11 U763 ST9 Perlgrau l C E F I M G K N O

C/12 U961 ST19 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

C/13 U807 ST9 Nougatbraun l C E F I M G K N O

C/14 U350 ST9 Sienaorange l C E F I M G K N O

C/15 U146 ST9 Maisgelb l C E F I M G K N O

D/11 U788 ST9 Arktisgrau l C E F I M G K N O

D/12 U999 ST2 Schwarz l C E F I M G K N O

D/13 U818 ST9 Dunkelbraun l C E F I M G K N O

D/14 U390 ST9 Indianrot l C E F I M G K N O

D/15 U114 ST9 Brillantgelb l C E F I M G K N O

E/11 U732 ST9 Staubgrau l C E F I M G K N O

E/12 U999 ST12 Schwarz l C E F I M G K N O

E/13 U989 ST9 Schwarzbraun l C E F I M G K N O

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

B/2 F812 PT Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

B/3 F120 PT Metal Rock hellgrau l C E F B I M G K N O

B/4 F627 PT Stahl dunkel l C E F B I M G K N O

B/5 F206 PT Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

C/2 W1000 PT Premiumweiss l C E F B I M G K N O

C/3 U702 PT Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

C/4 U727 PT Steingrau l C E F B I M G K N O

C/5 U599 PT Indigoblau l C E F B I M G K N O

D/1 W1100 PT Alpinweiss l C E F B I M G K N O

D/2 U708 PT Hellgrau l C E F B I M G K N O

D/3 U732 PT Staubgrau l C E F B I M G K N O

D/4 U961 PT Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

D/5 U999 PT Schwarz l C E F B I M G K N O

E/4 F812 HG Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

E/5 F206 HG Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

F/2 W1000 HG Premiumweiss l C E F B I M G K N O

F/3 U702 HG Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

F/4 U727 HG Steingrau l C E F B I M G K N O

F/5 U323 HG Signalrot l C E F B I M G K N O

G/1 W1100 HG Alpinweiss l C E F B I M G K N O

G/2 U708 HG Hellgrau l C E F B I M G K N O

G/3 U732 HG Staubgrau l C E F B I M G K N O

G/4 U961 HG Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

G/5 U999 HG Schwarz l C E F B I M G K N O

PerfectSense
Für Ihre Premium-Ideen

Qualitative Produktlösungen
aus einer Hand

PerfectSense Topmatt
Schichtstoff PerfectSense Topmatt (PT) 
eignet sich ideal für horizontale sowie 
stark beanspruchte Flächen. Er findet 
überall dort Verwendung, wo mattes 
Design und hohe Belastbarkeit gekonnt 
kombiniert werden müssen.

Hirnholzkanten
Mit Hirnholzkanten bieten wir ABS-
Sicherheitskanten, die optisch einem quer 
zur Länge durchgeschnittenen Holzstamm 
mit sichtbaren Jahresringen entsprechen. 
So werden Möbelgestaltungen mit 
Holzreproduktionen noch authentischer.

Dekorübersicht (Unifarben & Weißtöne)

Dekorübersicht (Schichtstoff PT und HG)

Die hochwertigen PerfectSense Lackplatten mit matter oder hochglänzender 
Oberfläche überzeugen mit visueller Perfektion sowie hoher Beanspruchbarkeit und 
Widerstandsfähigkeit. Sie eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz im gehobenen 
Möbelsegment und verleihen Inneneinrichtungen einen exklusiven, edlen Charakter.

Die Dekorauswahl für PerfectSense Gloss und Matt wurde erweitert: Zu den bekannten 
Unidekoren reihen sich nun auch Materialreproduktionen, teilweise mit Perlmutt-Effekt. 
Dadurch kommen bestimmte Dekore in Gloss und Matt herausragend gut zur Geltung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen PerfectSense bietet:  
www.egger.com/PerfectSense

Für Ihre Projekte im Möbel- und Innenausbau finden Sie bei uns das passende Produkt 
im aufeinander abgestimmten Dekor- und Materialverbund.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Dekor in  
der EGGER Kollektion Dekorativ App  
und finden Sie die dazu passenden  
NCS-, RAL- und Pantone Farbwerte 
sowie Preisgruppen.

Schichtstoffe

PerfectSense Lackplatten

Feelwood
Feelwood Oberflächen reproduzieren die optischen, haptischen und ästhetischen 
Qualitäten von Holz auf herausragende Weise. Die synchron zum Dekorbild verlaufende 
Struktur gibt Holzdekoren noch mehr Natürlichkeit und Authentizität. Durch die 
beidseitige Verwendung auf den EGGER Trägermaterialien sind die Oberflächen von 
Furnier und Massivholz kaum zu unterscheiden. Eigens entwickelte Hirnholzkanten 
runden die authentische Optik ab.

Sorgen Sie für den sicht- und spürbaren Unterschied: www.egger.com/Feelwood

Bildunterschrift ???

H3403 ST38 mit Kante H8956 ST10

Bildunterschrift ???U961 PT

Eurolight Leichtbauplatten

Eurodekor melaminharz- 
beschichtete Spanplatten

OSB Combiline

Sicherheitskanten

Arbeitsplatten

MDF PlattenEurospan Rohspanplatten
Dekor Struktur Dekorname

H1176 ST37 Halifax Eiche weiss

H1180 ST37 Halifax Eiche natur

H1181 ST37 Halifax Eiche tabak

H1210 ST33 Tossini Ulme greige

H1212 ST33 Tossini Ulme braun

H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage

H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau

H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau

H1400 ST36 Stadlholz

Dekor Struktur Dekorname

H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel

H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn

H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz

H3303 ST10 Hamilton Eiche natur

F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau

F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau

F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit

F206 ST9 Pietra Grigia schwarz

F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit

Akzentkanten

XL Rapport

Mit unseren Akzentkanten entstehen 
optisch ansprechende Kontraste und 
Akzente zwischen Kante und Platte.  
Mit geringem Aufwand schaffen Sie so  
bei ihren Projekten neue Glanzpunkte.

Entdecken Sie, welchen Mehrwert 
Akzentkanten Ihren Designs verleihen: 
www.egger.com/Akzentkanten

Um die Natürlichkeit von Holz- und Materialreproduktionen noch mehr hervorzuheben, 
wurden einige unserer Dekore im XL Rapport ausgearbeitet. Details wiederholen sich 
auf dem Halbformat (2.800 × 2.070 mm) nur zwei Mal. Bei Dekoren mit lebhaften 
Elementen wie Rissen oder großen Ästen sorgt dies für ein noch authentischeres 
Erscheinungsbild.

Dekore mit XL Rapport:

Den Scan Ihres gewünschten Dekors mit XL Rapport finden Sie in der EGGER Kollektion 
Dekorativ App.

PerfectSense Gloss
W1100 PG

PerfectSense Matt
F812 PM

Küchenzeile ohne XL Rapport Küchenzeile mit XL Rapport

NCS

RAL

Pantone

C E

B

K N O

F

GI

Selecteer het gewenste decor 
in de EGGER Decoratieve 
Collectie app en ontvang de 
bijpassende NCS-, RAL- en 
Pantone-kleurwaarden.

Opmerking: De aangegeven kleur-

waarden zijn de waarden die het 

dichtst in de buurt komen. Voordat 

deze waarden worden gebruikt, is een 

vergelijking met echte stalen nodig.
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18 Decor-uitsnijding op schaal 1:2

H3433 ST22  
Aland grenen polair

H3450 ST22  
Fleetwood wit

H3430 ST22  
Aland grenen wit

H1424 ST22  
Woodline crème zand

H1122 ST22  
Whitewood

H1401 ST22  
Cascina grenen

H3860 ST9  
Amerikaanse esdoorn champagne

H1277 ST9  
Lakeland acacia licht

H1312 ST10  
Whiteriver eik zandbeige

H1710 ST10  
Kentucky kastanjelaar zand

H1250 ST22  
Navarra es

H1145 ST10  
Bardolino eik natuur

H3451 ST22  
Fleetwood champagne

H1377 ST22  
Orleans eik zandbeige

H1146 ST10  
Bardolino eik grijs
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 19

H1115 ST9  
Bamenda greige

H3332 ST10  
Nebraska eik grijs

H1379 ST22  
Orleans eik bruin

H3146 ST22  
Lorenzo eik greige

H1150 ST10  
Arizona eik grijs

H1399 ST10  
Denver eik truffelbruin

H3158 ST22  
Vicenza eik grijs

H3090 ST22  
Shorewood

H1313 ST10  
Whiteriver eik grijsbruin

H1252 ST22  
Branson robinia greige

H1486 ST22  
Pasadena den

H3453 ST22  
Fleetwood grijsbruin   

H1331 ST10  
Santa Fe eik grijs

H3058 ST22  
Mali wengé

H1123 ST22  
Graphitewood
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20 Decor-uitsnijding op schaal 1:2

Zowel visueel als haptisch een ervaring: EGGER compactlaminaat met synchrone oppervlaktestructuur. Op de foto H1180 ST37 Halifax eik natuur.

Decorcode nu met  
de app scannen



Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 21

H3131 ST9  
Davos eik natuur

H3170 ST9  
Kendal eik natuur

H1180 ST37  
Halifax eik natuur

H3349 ST22  
Kaiserberg eik      

H3157 ST9  
Vicenza eik

H3331 ST10  
Nebraska eik natuur

H3303 ST10  
Hamilton eik natuur

H3330 ST10  
Anthor eik natuur

H1487 ST22  
Bramberg dennen

H3171 ST9  
Kendal eik geolied

H3700 ST10  
Pacific notelaar natuur

H1251 ST22  
Branson Robinia natuur

H1113 ST10  
Kansas eik bruin

H1181 ST37  
Halifax eik tabak

H1400 ST22  
Barnwood
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Synchrone oppervlaktestructuur 
Uit voorraad leverbaar: 8, 13 mm

Synchrone oppervlaktestructuur 
Uit voorraad leverbaar: 8, 13 mm



22 Decor-uitsnijding op schaal 1:2

H3730 ST10  
Hickory natuur

H3012 ST22  
Coco bolo natuur

H1733 ST9  
Mainau berk

H3840 ST9  
Mandal esdoorn natuur

H1334 ST9  
Sorano eik licht

H3470 ST22  
Grenen natuur

H3368 ST9  
Lancaster eik natuur

H3395 ST9  
Corbridge eik natuur

H1511 ST15  
Beierse beuk

H3398 ST9  
Kendal eik cognac

H1615 ST9  
Verona kerselaar

H1636 ST9  
Locarno kerselaar

H3734 ST9  
Dijon notelaar natuur
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Ellmau beuk
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Decorcode nu met  
de app scannen
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H3133 ST9  
Davos eik truffelbruin

H3156 ST9  
Corbridge eik grijs

H3710 ST9  
Carini notelaar natuur

H1714 ST10  
Lincoln notelaar

H2033 ST10  
Hunton eik donker

H1387 ST10  
Denver eik grafiet

H1330 ST10  
Santa Fe eik vintage

H3192 ST22  
Fineline metallic bruin

H3154 ST22  
Charleston eik donkerbruin
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24 Decor-uitsnijding op schaal 1:2
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F416 ST10  
Textiel beige

F417 ST10  
Textiel grijs

F638 ST10  
Chromix zilver

F812 ST9  
Levanto marmer wit

F204 ST9  
Carrara marmer wit

F637 ST10  
Chromix wit

F784 ST2  
Messing geborsteld

F509 ST2  
Aluminium

F424 ST10  
Linnen taupe

F823 ST10  
Cefalu beton licht

F501 ST2  
Aluminium geborsteld

F186 ST9  
Chicago beton lichtgrijs

F274 ST9  
Beton licht

F433 ST10  
Linnen antraciet

F187 ST9  
Chicago beton donkergrijs

Ook beschikbaar als compactwerkblad 
Kernkleur donkergrijs 
Uit voorraad leverbaar: 4.100 × 650 /  
920 × 12 mm

Ook beschikbaar als compactwerkblad 
Kernkleur donkergrijs 
Uit voorraad leverbaar: 4.100 × 650 /  
920 × 12 mm
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F205 ST9  
Pietra Grigia antraciet

F302 ST87  
Ferro brons

F642 ST10  
Chromix brons

F461 ST10  
Fabric metallic antraciet

F313 ST10  
Steelcut titanium grijs

F121 ST87  
Rock metallic antraciet

F463 ST2  
Platinagrijs metallic

F462 ST2  
Indigoblauw metallic

F242 ST10  
Jura leisteen antraciet

F628 ST9  
Leisteen metallic antraciet

F222 ST76  
Tessina lava

Decorcode nu met  
de app scannen

F206 ST9  
Pietra Grigia zwart

Compactwerkblad 
Kernkleur zwart 
Uit voorraad leverbaar: 4.100 × 650 /  
920 × 12 mm

Compactwerkblad 
Kernkleur zwart 
Uit voorraad leverbaar: 4.100 × 650 /  
920 × 12 mm
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Structuren

 

De structuur maakt een oppervlak helemaal af. Of het nu 
gaat om fluweelmatte, rustieke of synchrone houtporiën: 
bij EGGER compactlaminaten vullen structuur en 
decor elkaar perfect aan en creëren ze een bijzonder 
authentieke ervaring, zowel visueel als haptisch.

Structuren en oppervlakken in de app ervaren 

1.  Start de EGGER Decoratieve Collectie app op uw smartphone.
2.  Gebruik de scanfunctie om elke structuurcode (bijv. ST37)  

in de brochure te scannen.
3.  U krijgt toegang tot de gekozen structuur en de  

daarbij beschikbare decors – weergegeven  
als volledige plaat en in 3D. 
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ST37  
Feelwood Rift

De ST37 Feelwood Rift is net 
zo authentiek als massief 
hout en wordt als synchrone 
oppervalktestructuur 
toegepast in de decorreeks 
Halifax eik waarbij de nerf 
tastbaar is.

ST87  
Mineral Ceramic

Deze structuur heeft sterke matglanzende 
effecten die het oppervlak en het gevoel 
van een keramische plaat nabootsen.

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

Een glad, egaal en gemakkelijk te 
onderhouden oppervlak met een 
verminderde glans. Het benadrukt de 
positieve eigenschappen van wittinten 
en houtreproducties perfect.

Zowel unikleuren als hout- en materiaal-
reproducties voelen hiermee heel 
natuurlijk aan en passen dankzij deze 
structuur perfect in de trend van matte 
oppervlakken.

Deze parelstructuur wordt 
zowel voor witte decors als voor 
materiaalreproducties gebruikt 
en valt op door haar goede 
krasvastheid.

ST10  
Deepskin Rough

ST22  
Deepskin Linear

Een authentieke structuur voor natuurlijke, 
karakteristieke en rustieke decors, perfect 
voor houtreproducties.

Deze structuur geeft aan gestreepte en levendige houtdecors 
een natuurlijker uitzicht en meer dieptewerking dankzij de 
voelbare structuur en de combinatie van mat en glanzend. 

ST76  
Mineral Rough Matt

Deze structuur is gebaseerd op een 
gevlamd en zacht geborsteld natuurstenen 
oppervlak. Het laat vooral de decors voor 
de compactwerkbladen tot hun recht 
komen.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 27



Badkamer
Het EGGER compactlaminaat toont zijn esthetische en 
technische sterke punten vooral in vochtige ruimtes zoals 
badkamers. De monolithische indruk dankzij de passende, 
doorgekleurde kern in combinatie met de waterbestendigheid 
laat veel ruimte voor uw ideeën, zowel qua ontwerp als qua 
constructie.

Toepassingsvoorbeelden

© andreaswimmer.com
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Cabinebouw, lockers 
en kleedkamers
Hygiëne speelt een grote rol in openbare zwembaden. 
Het waterbestendige EGGER compactlaminaat is 
gemakkelijk schoon te maken en heeft ook een 
antibacterieel oppervlak.

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 29



Cleanrooms en laboratoria
EGGER compactlaminaten zijn ook geschikt voor gebruik in laboratoria 
en cleanrooms. Ze zijn hygiënisch, bestand tegen vele chemicaliën en 
hebben een antibacterieel oppervlak. Ook hun waterbestendigheid en 
hun slijt-, stoot- en krasvastheid zijn in deze ruimtes van grote waarde. 

30 Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.



Gezondheidszorg 
Netheid en hygiëne spelen een belangrijke rol in ziekenhuizen, medische praktijken 
en zorginstellingen. Gebruikt als wandbekleding of in de meubelbouw, toont EGGER 
compactlaminaat met zijn gesloten oppervlakken en zijkanten ook hier zijn voordelen. 

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

De door ons geteste desinfectiemiddelen vindt u in de technische fiche 
“Resistentie van EGGER oppervlakken tegen desinfectiemiddelen” 
in de downloadsectie op www.egger.com/compactlaminaat

http://www.egger.com/compactlaminaat


Wandbekledingen
Wandbekleding moet veilig zijn en lang 
meegaan, vooral in openbare ruimtes.  
Hier scoort het EGGER compactlaminaat 
dankzij zijn stabiliteit, het duidelijke ontwerp 
en zijn slijt-, stoot- en krasvastheid.

 Fotoatelier Katharina Jaeger

32 Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.



Trappenbouw
Koele elegantie, hoge functionaliteit. De look 
doet eigenlijk denken aan die van stalen 
trapbomen, die in combinatie met de warme 
houttinten van de trap versmelten tot een 
fascinerend totaalplaatje. Het oppervlak 
van de EGGER compactlaminaat-trapbomen 
is lichtvast. Het stabiele materiaal is 
ook stootvast en heeft een hoge trek- en 
buigsterkte. 

Foto’s: © Finger Treppen
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Meubelbouw
EGGER compactlaminaat valt niet alleen in de 
smaak dankzij het aantrekkelijke design.  
Door zijn slijt-, stoot- en krasvastheid biedt het 
een breed scala aan toepassingen in de meubel- 
en interieurbouw. Frezen en boren is overal op het 
laminaat mogelijk voor individuele ontwerpen. 
Met een gekleurde kern is ook de zijkant van het 
meubel een blikvanger.

© Fotografische Werkstatt  
     Katharina Jaeger

© andreaswimmer.com

© andreaswimmer.com
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Buitenkeukens
Het leven in de tuin en op het terras wordt steeds 
belangrijker. Zo wordt de buitenkeuken een 
favoriete plek voor iedereen die graag buiten is.  
De robuustheid van het compactlaminaat speelt 
hierbij een belangrijke rol met betrekking tot de 
levensduur van de keuken.

Keukenmeubels: © Michael Drewes Firma ProDynamic

© www.wesco-outdoorkuechen.de

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 35



Keuken
De huidige trends in de keuken worden vaak gekenmerkt 
door smalle en slanke lijnen. Ook hier wordt het 
compactlaminaat met al zijn voordelen steeds vaker 
gebruikt.
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Dit werkblad van compactlaminaat is slechts 12 mm dik en heeft 
een gefreesde afschuining aan de lange zijdes. Dit onderstreept 
de moderne uitstraling en de kernkleur zwart, wit of lichtgrijs. 

Werkblad compactlaminaat

VOORDELEN

 � Dun ontwerp voor een moderne uitstraling
 � Afschuining rondom aan alle kanten
 � Gefreesde afschuiningen aan beide lange zijdes 

Kernkleur wit

Kernkleur lichtgrijs

Kernkleur donkergrijs

Kernkleur zwart

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 37



Veelzijdige mogelijkheden  
laten niets te wensen over
EGGER compactlaminaten onderscheiden zich door hun 
aantrekkelijke ontwerp en uitstekende producteigenschappen.  
In combinatie met de grote verscheidenheid aan decors zijn ze het 
ideale materiaal voor interieurtoepassingen, voor vele speciale 
toepassingen met verhoogde belasting en voor speciale eisen op 
het gebied van hygiëne en netheid.

Enkele van de vele toepassingsgebieden zijn
 � Cabinebouw
 � Vochtige kamer
 � Cleanroom
 � Laboratorium
 � Wandbekledingen
 � Wand- en raambekleding
 � Meubelbouw
 � Keukenwerkbladen
 � Trappenbouw

IN EEN OOGOPSLAG

 � Buitentoepassingen 
(zonder vergunning/ 
ETB-onderzoek  
(valbescherming)

 � Voertuigbouw
 � Scheepsbouw
 � Foodtruck 
 � Verkoopwagen
 � Huisartsenpraktijken
 � Ziekenhuizen

© Markus Mitterer
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Overlay (bij hout- en 
materiaalreproducties)

Met hars geïmpregneerd 
decorpapier

Met hars geïmpregneerde kernlagen

Met hars geïmpregneerd 
decorpapier

Overlay (bij hout- en 
materiaalreproducties)

Productopbouw

Compactlaminaat is een compact, met de laminaatpers 
vervaardigd materiaal volgens EN 438-4, EN 438-8 en EN 
438-9. Het papier dat voor het product wordt gebruikt, wordt 
eerst met hars geïmpregneerd en vervolgens onder hoge 
druk en hitte samengeperst. Ook zijn printdecors (hout- en 
materiaalreproducties) voorzien van een overlay.

Compactlaminaatassortiment
Naast een breed scala aan decors 
en structuren omvat het assortiment 
compactlaminaten van EGGER ook een 
uitgebreide reeks aan producten.

Verschillende productuitvoeringen

Type Diktes (mm) Formaten (mm) Informatie

Compactlaminaat zwarte kern CE
3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Brandklasse D – s2, d0
Type CGS

Compactlaminaat zwarte kern CE 
en synchrone oppervlaktestructuur

8/13 2.790 × 2.060
Brandklasse D – s2, d0
Type CGS

Compactlaminaat zwarte kern CE 
en parelmoerdecor

3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Brandklasse D – s2, d0
Type ACS, slechts aan één zijde decoratief

Compactlaminaat Flammex CE  
met zwarte kern

6/8/10
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0
Type CGF

Compactlaminaat Flammex CE  
met zwarte kern en parelmoerdecor

6/8/10
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0
Type ACF, slechts aan één zijde decoratief

Compactlaminaat gekleurde kern CE 6/8/10/13 2.790 × 2.060 ― 

Compactlaminaat aan één zijde  
geschuurd

2/3/4
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Brandklasse D – s2, d0
Type CGS

Compactwerkblad 12
4.100 × 650 
4.100 × 920

Brandklasse D – s2, d0 
Typen CGS/BCS

www.egger.com/ecofacts

Meer transparantie:

100 % nieuwe grondstoffen

60 % materiaal uit hernieuwbare bronnen 
40 % materiaal uit fossiele bronnen
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Compactlaminaat zwarte kern CE 
 
Door de hoogwaardige opbouw is compactlaminaat met een 
zwarte kern bijzonder geschikt voor toepassingsgebieden met 
verhoogde belasting. Zij worden door de norm aangeduid als 
type CGS of ACS (parelmoeruitvoering).

Toepassingsmogelijkheden: wandbekleding, cabines, 
scheidingswanden, werkbladen in kantoor & keukens, 
ziekenhuisinrichtingen enz.

Compactlaminaat Flammex CE 
 
Qua uiterlijk lijkt het compactlaminaat in de Flammex-
uitvoering op het compactlaminaat met een zwarte 
kern. Het wordt echter gekenmerkt door een aanzienlijk 
verbeterde brandbestendigheid en is geclassificeerd als 
B-s2, d0 volgens EN 13501-1. Flammex compactlaminaat is 
brandvertragend, heeft matige rookeigenschappen en druipt 
niet. Met verminderde ventilatie en een brandvertragende 
of onbrandbare onderconstructie is het Flammex CE 
compactlaminaat zelfs geclassificeerd en inzetbaar als B-s1, 
d0. Dit laminaat wordt door de norm aangeduid als type CGF 
of ACF (parelmoeruitvoering).

Toepassingsmogelijkheden: wand- en plafondbekleding 
in gebouwen of toepassingen met verhoogde eisen aan 
brandbestendigheid

Compactlaminaat gekleurde kern CE 
 
Compactlaminaat met gekleurde kern heeft een meerlaagse 
opbouw uit met hars geïmpregneerd kernpapier en in functie 
identiek aan compactlaminaat met zwarte kern. Naast deze 
eigenschappen onderstreept de gekleurde kern het design 
van de rand van het meubelstuk. Dit laminaat wordt door de 
norm aangeduid als type BCS.

Toepassingsmogelijkheden: werkbladen, kantoortafels, 
badkamermeubels, winkelinrichting
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Compactlaminaat aan één zijde  
geschuurd  
 
De onderzijde van dit compactlaminaat wordt geschuurd om 
een  zo goed mogelijk lijmresultaat te bereiken. Afhankelijk 
van de snijkwaliteit of freeskwaliteit lijkt de kern grijs- of 
bruinachtig. Eenzijdig geschuurd compactlaminaat kan 
achteraf niet worden vervormd en komt overeen met een 
compactlaminaat van het type CGS of ACS.

Toepassingsmogelijkheden: Voor aansluitende, vlakke  
verlijming, bijv. als deurafdekking

Compactwerkbladen 
 
Dit werkblad van compactlaminaat is slechts 12mm dik  
en heeft een gefreesde afschuining aan de lange zijdes.  
Dit onderstreept de moderne uitstraling en de kernkleur  
zwart, wit of lichtgrijs. 

Toepassingsmogelijkheden: werkbladen, kantoortafels, 
wastafels 

Verbindingsstuk voor werkblad van 
12 mm

Bevestigingsset voor spoelbakken Metalen profiel voor onderkasten

 Meer informatie over het werkblad compactlaminaat en de toebehoren vindt u in de brochure  
   “EGGER Werkbladen – Even veelzijdig als het leven” via www.egger.com/werkbladen

Afdichting voor hoeknaden

Montagetoebehoren voor compactwerkbladen

Compactlaminaat met synchrone  
oppervlaktestructuur  
 
De synchrone oppervlaktestructuur van Feelwood benadrukt 
het verloop van de nerf in het decor. Op deze manier 
worden de visuele en haptische kwaliteiten van hout op een 
indrukwekkend natuurlijke manier gereproduceerd.

Toepassingsmogelijkheden: wandbekleding, cabines, 
scheidingswanden, tafels en werkbladen
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1.1 Hantering 
 
Na het verwijderen van de verpakking en vóór de verwerking 
moeten compactlaminaten worden gecontroleerd op 
zichtbare beschadigingen. Bij het transporteren en 
hanteren van compactlaminaten is vanwege hun relatief 
hoge gewicht speciale aandacht vereist. Alle personen 
die compactlaminaat transporteren en hanteren moeten 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, 
veiligheidsschoenen en geschikte werkkledij dragen. De 
platen moeten worden opgetild. Er moet worden vermeden 
dat de decorzijden tegen elkaar wrijven of over elkaar 
worden geschoven (zie afbeelding 4 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Conditionering 
 
Compactlaminaten reageren op omgevingsveranderingen 
met maatveranderingen. Daarom moeten de opslag- 
en verwerkingsomstandigheden zoveel mogelijk 
overeenkomen met het omgevingsklimaat van later gebruik. 
Compactlaminaatelementen dienen voor montage in de 
daarvoor bestemde ruimtes en onder de daaropvolgende 
gebruiksomstandigheden voldoende lang te worden 
geconditioneerd. Ook op bouwplaatsen / werven moeten de 
aanbevelingen voor opslag worden opgevolgd.

Verwerkingsrichtlijnen

FoutJuist

×

1. Opslag 
 
EGGER compactlaminaten moeten worden opgeslagen 
in gesloten en droge ruimtes bij ca. 18 °C tot 25 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid van ca. 50 % tot 65 %. Wanneer 
de originele verpakking verwijderd wordt, moeten de 
compactlaminaten tussen horizontale, vlakke, stabiele 
beschermplaten van minstens hetzelfde formaat bewaard 
worden. Direct contact met de bodem of zonnestralen moet 
worden vermeden. De bovenste en onderste plaat moeten 
met een beklede beschermplaat (geen kale plaat) van 
minstens hetzelfde formaat worden afgedekt.  
 
Indien horizontale opslag niet mogelijk is, dient het 
compactlaminaat door middel van vlakke steunen en 
tegenlagers in een hoek van circa 80 ° te worden opgeslagen; 
ook voor verticale opslag is een beklede beschermplaat van 
minimaal hetzelfde formaat nodig.

1

2 3

4
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2. Verwerking 
 
De verwerking van compactlaminaten leidt tot een kortere 
levensduur van de werktuigen vanwege de hoge dichtheid  
en de resulterende hoge snijkrachten in vergelijking 
met andere houtmaterialen. Het gebruik van scherpe 
snijkanten zorgt voor een optimale bewerking en voorkomt 
nare geurtjes. Er worden voornamelijk hardmetalen 
gereedschappen gebruikt. Diamantgereedschappen worden 
aanbevolen voor grote hoeveelheden en bij het gebruik 
van bewerkingsmachines. Voor een bevredigend resultaat 
moet erop gelet worden, dat de werktuigen voldoende 
scherp zijn. Om een  economische productie te garanderen, 
is het raadzaam om de selectie van gereedschappen met 
de fabrikanten te coördineren, vooral voordat grotere 
series worden verwerkt of veeleisende projecten worden 
uitgevoerd.  
 
 
2.1 Afzuiging 
 
Gezondheidsrisico door stofontwikkeling
Tijdens de verwerking kan stof ontstaan. Er bestaat een 
risico op overgevoeligheid van de huid en de luchtwegen. 
Afhankelijk van de verwerking en de deeltjesgrootte, 
vooral bij het inademen van stof, kunnen er verdere 
gezondheidsrisico’s zijn. 

Bij de beoordeling van de risico’s op de werkplek moet 
rekening worden gehouden met stofontwikkeling. Met name 
bij bewerkingsprocessen (bijv. zagen, schaven, frezen) 
moet een effectief afzuigsysteem worden gebruikt in 
overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften 
op de werkplek. Als er onvoldoende afzuiging beschikbaar is, 
moet geschikte ademhalingsbescherming worden gedragen. 

Brand- en explosiegevaar
Stof dat tijdens de verwerking ontstaat, kan leiden tot 
brand- en explosiegevaar. De geldende veiligheids- en 
brandbeveiligingsvoorschriften moeten in acht worden 
genomen. 

2.2 Formatteren en boren 
 
Voor het zagen van compactlaminaten wordt het gebruik van 
paneel- of formaatcirkelzagen aanbevolen. Voor een goed 
resultaat zijn verschillende factoren belangrijk zoals stand 
van het zaagblad, aantal tanden (Z), aanvoersnelheid (vf), 
toerental en zaagsnelheid (vc) Invalzagen en een geschikte 
geleiderail kunnen worden gebruikt voor de nabewerking op 
de bouwplaats. 

 �  Zichtzijde (decorzijde) naar boven
 � Zorg ervoor dat het zaagblad correct uitsteekt
 � Pas de snelheid en het aantal tanden aan de  

aanvoersnelheid aan
 � Voor zuivere zaagsneden aan de onderkant 

van de plaat wordt het gebruik van een 
voorritscirkelzaagblad aanbevolen.

LET OP

Al naargelang de stand van het zaagblad veranderen de in- 
en uithangshoek van de zaag tegenover de plaat en dus zo 
ook de kwaliteit van de zaagsnede. Als de bovenste snijkant 
niet zuiver is, moet het zaagblad hoger worden ingesteld.  
Als de snede aan de onderkant niet zuiver is, moet het 
zaagblad lager worden gezet. Op die manier moet de meest 
gunstige hoogte-instelling worden bepaald.

Voor het bewerken van compactlaminaten worden diamant-
gereedschappen aanbevolen. Gereedschap met hardmetalen 
punten is slechts onder bepaalde omstandigheden geschikt. 
Gereedschappen met gesegmenteerde snijkanten moeten 
indien mogelijk worden vermeden, omdat de overtollige 
snede in het overlappende gebied meestal zichtbaar blijft. 
Door de grote snijdruk is het zeer belangrijk dat onderdelen 
goed vastgemaakt zijn en dat werktuigen met een 
gecontroleerde, constante snelheid bediend worden. Voor 
de profilering van de kanten zijn er tal van mogelijkheden. 
Resterende freessporen kunnen worden verwijderd door 
te slijpen. Een egale kleur van de rand kan worden bereikt 
door siliconenvrije olie aan te brengen. Om verwondingen 
te voorkomen, moeten scherpe hoeken en randen worden 
afgeschuind. De volgende oliën zijn bijvoorbeeld geschikt 
om EGGER compactlaminaten met siliconenvrije oliën te 
behandelen: Innoplast Protector van Innotec of in de winkel 
verkrijgbare lijnolie.
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Boormachines voor kunststof zijn het beste voor het boren 
van compactlaminaten. Hierbij moeten de specificaties 
van de gereedschapsfabrikant in acht worden genomen. 
Spiraalboren voor metaal of hout kunnen ook gebruikt 
worden, maar dan moet u met lagere toerentallen en lagere 
aanvoersnelheid werken  

Bij boren van doorvoergaten moet het compactlaminaat 
op een stevige ondergrond liggen die kan worden 
aangeboord. Een goede verwijdering van de boorspanen 
moet worden gegarandeerd. Vooraleer de boor naar buiten 
komt, moet de aanvoersnelheid verminderd worden om 
barsten te vermijden waar de boor uit de plaat komt. Bij 
niet-doorlopende gaten, zogenaamde blinde gaten, moet 
minimaal 1,5 mm van de plaatdikte worden overgehouden. 
Bij het boren parallel aan het plaatniveau moet rekening 
worden gehouden met een resterende dikte van 3 mm aan 
de boven- en onderkant van de plaat (zie afbeelding 5 ).  
De keuze van snij-, frees- en boorgereedschap dient altijd  
in overleg met de gereedschapsfabrikant te gebeuren. 
 

 Verdere informatie vindt u in het verwerkings- en  
 gereedschapsrichtlijnen van EGGER compactlaminaat  
 via www.egger.com/compactlaminaat

3. Verwerking 
 
Ondanks de zeer goede plaatstabiliteit, kunnen verandering 
in het omgevingsklimaat formaatveranderingen veroorzaken.  
Door de oriëntatie van de vezels in de tussenlagen krijgt 
het compactlaminaat een productie- of looprichting (zie 
afbeelding 6 ).  
 

 
De formaatveranderingen zijn in de lengterichting ongeveer 
half zo groot als in de breedterichting. Bij de verwerking 
en constructie moet van meet af aan rekening worden 
gehouden met veranderingen van het formaat. In principe 
moet rekening worden gehouden met een uitzettingsafstand 
van 2,0 mm/m. Een verschillende omgevingsklimaat voor en 
achter compactlaminaatelementen kunnen tot kromtrekken 
leiden. Wandbekleding met compactlaminaten moet 
daarom altijd voorzien zijn van voldoende ventilatie aan de 
achterzijde, waardoor temperatuur- en vochtcompensatie of 
acclimatisatie mogelijk is. 

Bij compactlaminaten die aan beide zijden decoratief zijn,  
is de productierichting vaak alleen te herkennen aan 
de productieafmetingen. Een uitzondering hierop zijn 
houtdecors of richtingsgebonden decors. Bij het verwerken 
van fixmaten, moet erop gelet worden dat platen met 
dezelfde productierichting gebruikt worden. Om het 
gevaar op verwisseling bij fixmaten te vermijden, moet de 
looprichting op de platen aangeduid worden

 � Houd rekening met een uitzettingsspeling van  
2,0 mm/m. Bij de installatie mogen compactplaten 
niet gehinderd worden. 

 � Uitvoering met voldoende ventilatie. Er moet een 
evenwicht zijn tussen het vocht op de voorzijde en 
achterzijde van de plaat. 

 � Let bij de montage van fixmaten op dezelfde  
productierichting

LET OP
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3.1 Uitsnijdingen 
 
Uitsnijdingen en uitsparingen voor bijvoorbeeld schakelaars, 
ventilatorroosters of ingangen dienen altijd afgerond 
te worden, aangezien scherpe hoeken tot scheuren 
kunnen leiden (zie onderstaande afbeeldingen 7  en 8

). Binnenhoeken dienen te worden gemaakt met een 
binnenradius van minimaal 5 mm. Alle kanten moeten 
glad en zonder scheuren en kerven zijn. Ook gleuven en 
openingen moeten afgeschuind worden om scheuren te 
vermijden. Uitsnijdingen kunnen met een bovenfrees direct 
gefreesd worden of met de overeenkomstige radius worden 
voorgeboord en dan van boring tot boring uitgezaagd 
worden. Voor inbouwcomponenten moet voldoende plaats 
voorzien worden voor eventuele uitzetting.

Juist

×Fout

3.2 Hoekverbindingen 
 
Sterker belastbare verbindingen van compactlaminaten 
kunnen bekomen worden door een combinatie van verlijmen 
en bevestigingsmiddelen, deuvels (bijv. uit compactlaminaat) 
of groeven. Let erop dat compactlaminaten alleen in 
dezelfde productierichting met elkaar verbonden mogen 
worden. In de volgende afbeeldingen 9  tot 14  vindt u 
enkele mogelijkheden voor stabiele verbindingen van 
compactlaminaten.

Gegroefd

Hoekveer

Gegroefd/ingesneden

Metalen hoek geschroefd

Tand en groef

Geprofileerde verbinding

7

8

9 10

11 12

13 14

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 45



3.3 Verlijming 
 
Het verlijmen van twee compactlaminaten moet zo worden 
uitgevoerd dat maatveranderingen kunnen plaatsvinden. 
Om spanningen te vermijden, mogen alleen voldoende 
geconditioneerde compactlaminaten aan elkaar worden 
gelijmd en dit alleen in dezelfde looprichting. Voor het 
verlijmen dienen de platen van stof, vet en vuil te worden 
ontdaan en eventueel voorbehandeld te worden. Tests zijn 
aan te bevelen Neem beslist de verwerkingsinstructies van 
de lijmfabrikant in acht. 
 
Afhankelijk van het type toepassing moeten de volgende 
instructies in acht worden genomen bij het verlijmen:  
 
 
3.3.1 Verlijming in meubelbouw 

Verdubbeling en verlijming van stootvoegen
Optisch dikkere panelen kunnen bereikt worden door 
verdubbeling van de zijkanten. Bij het verdubbelen worden 
aan de zijkanten passende compactlaminaatstroken gelijmd.  
 
Het verlijmen van verbindingsvoegen, zoals het geval is 
bij het verbinden van twee compactwerkbladen, wordt 
gebruikt als extra ondersteuning voor lamello’s en 
deuvels. Meer informatie hierover vindt u onder punt 4.7 
Werkbladverbindingen en hoekverbindingen. Zorg ervoor  
de compactlaminaten dezelfde productierichting hebben.  
Zo is de spanningscompenserende 1-componentenlijm 
Ottocoll M500 van Otto Chemie geschikt om te verlijmen.
 
Lijmaanbevelingen
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

15

Opstand / aansluiting op verstek 
Voor diktes tot 100 mm of indien het decor om optische 
redenen aan de kant zichtbaar moet zijn, is de opstand 
(afbeelding 16 ) een mogelijke oplossing. Allereerst zijn 
beide te verbinden delen voorzien van een 45 ° verstek. 
Vervolgens wordt het werkstuk met de binnenkant naar 
beneden op een plat oppervlak gelegd, zodat de punten van 
de verstekken elkaar raken. Op deze verbindingsvoeg wordt 
vervolgens een plakband aangebracht.  
 
Zorg er hier ook voor dat de delen in dezelfde richting lopen. 
Vervolgens moeten beide werkstukken met de juiste zorg 
worden omgedraaid. Daarna wordt de lijm aangebracht 
(afbeelding 17 ) en vervolgens wordt het kortere werkstuk 
of de opstand omhoog geklapt (afbeelding 18 ). Totdat de 
lijm is uitgehard, moet de opstand of de verstekverbinding 
met plakband in de juiste positie worden bevestigd. Als 
mogelijke lijm kan bijvoorbeeld Ottocoll P 85 worden 
gebruikt. 
 
Lijmaanbevelingen
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll P85
 Ottocoll P86

16

17

18

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 SikaTack* Panel 

→ INNOTEC 
 Repaplast Repair 
 Timber Fix 30

→ WÜRTH 
 PUR Rapid
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3.3.2 Verlijmen van binnenwerk
Een verlijming van compactlaminaat op het gebied van 
wandbekleding dient te geschieden met een speciaal 
ontwikkeld, blijvend elastisch lijmsysteem. Het compact-
laminaat kan als gevelbekleding worden verlijmd op massief 
hout, multiplex of metalen onderbouwmaterialen. Om 
eventuele bewegingen van de plaat elastisch op te kunnen 
nemen, moet de aangegeven lijmdikte worden aangehouden. 
Om compactlaminaten onzichtbaar op de onderconstructie 
te bevestigen, raden wij bijv. Panel-loc van MBE aan.

Lijmaanbevelingen
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

→ MBE 
 MBE Panel Loc

→ DKS TECHNIK 

3.3.3 Vlakke verlijming 
 
Oppervlakteverlijming van grote afmetingen is slechts in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk. Verbindingen die zwaar 
worden belast, bijvoorbeeld door trillingen, stoten, enz., 
moeten worden versterkt door mechanische verbindingen. 
 
Omdat de materialen geen vocht of gassen kunnen 
absorberen, wordt het verlijmen van EGGER compactlaminaat 
over het hele oppervlak met laminaat niet aanbevolen.

3.4 Schroefverbinding 

Het is mogelijk om zonder problemen schroefdraad te 
snijden in compactlaminaat. Het gebruik van zelftappende 
schroeven is ook mogelijk. Schroefdraadschroeven met 
een lage spoed worden aanbevolen omdat hiermee een 
betere uittreksterkte wordt bereikt. Er moet altijd worden 
voorgeboord. Bij hoge trekbelastingen wordt aanbevolen om 
een inschroefmoer te gebruiken, bijv. RAMPA type ES of voor 
dunne compactlaminaat vanaf 6 mm RAMPA type E. Dit maakt 
ook een hogere mate van prefabricage en een eenvoudigere 
demontage mogelijk. Bij schroefverbindingen parallel aan 
het plaatvlak moet een minimale inschroefdiepte van 25 mm 
in acht worden genomen en moet de diameter van het gat zo 
worden gekozen dat de plaat niet splijt.  
 
Vlakke schroefverbindingen met doorlopende gaten 
moeten voldoende speling hebben om maatveranderingen 
bij temperatuur- en vochtigheidsschommelingen op te 
vangen. De diameter van het gat moet 2 tot 3 mm groter 
zijn dan de diameter van het bevestigingsmiddel. Op 
deze manier kunnen spanningen die ontstaan door 
rek- en krimpbewegingen bij klimaatverandering, worden 
vermeden. Het gebruik van schroeven met verzonken kop 
(zie afbeelding 19 ) wordt niet aanbevolen, omdat deze 
voorkomen dat de plaat uitzet. In plaats daarvan moeten 
platkopschroeven worden gebruikt (zie afbeelding 20 ).  
Deze zijn ook met een topcoating verkrijgbaar bij 
verschillende fabrikanten (bijv. MBE).

 � Maak de diameter van het gat 2 tot 3 mm groter  
dan de diameter van de schroefas

 � Gebruik geen schroeven met verzonken kop
 � De uitvoering van vaste en zwevende bevestigingen

LET OP

Fout Juist
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19 20

Het ontwerp van vaste en glijdende punten is geldig voor 
verticale en horizontale ontwerpen, ongeacht de toepassing, 
zie volgende pagina.

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 SikaTack* Panel 

→ PRO PART

→ WÜRTH 
 PUR Rapid
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3.4.1 Vaste bevestiging 
 
Het vaste punt heeft als doel de uitzettingsspeling 
gelijkmatig te verdelen en dient zo centraal mogelijk te 
worden geplaatst. De boordiameter is gelijk aan de diameter 
van het bevestigingsmiddel.  
 

 
3.4.2 Zwevende bevestiging 

De boordiameter voor zwevende bevestiging dient 2 – 3 mm 
groter te zijn dan de bevestigingsmiddelen (zie afbeelding 
22 ). Het boorgat moet worden afgedekt door de schroefkop. 
Gebruik zo nodig sluitringen. In de afbeeldingen is een 
EPDM*-afdichtingsband op de houten onderconstructie 
aangebracht ter bescherming tegen vocht. 
 
De basis voor het bepalen van de benodigde 
uitzettingsafstand is de grootste afstand tussen het vaste 
punt en de rand van de plaat. De diameter van het gat 
van het zwevende punt moet per meter afstand met 2 mm 
worden vergroot. Het is in ieder geval belangrijk ervoor te 
zorgen dat de schroef precies in het midden van het boorgat 
zit. Indien nodig kan dit worden verzekerd door middel van 
geschikte boormallen. Voor binnentoepassingen kunnen die 
bevestigingsafstanden uit de tabel gekozen worden. 

Plaatdikte Maximale bevestigingsafstand
[mm] a [mm] b [mm]

8 790 500

10 920 670

12 960 900

13 970 920
21

22

 = vast punt, × = glijdend punt

23

* EPDM staat voor ethyleen-propyleen-dieen-monomeer. Dat is een  

synthetisch rubber. EPDM is zeer goed bestand tegen uv, ozon en 

andere atmosferische invloeden.
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4. Toepassingen  
 
4.1 Wandbekleding 
 
Door hun robuuste en duurzame eigenschappen zijn EGGER 
compactlaminaten bijzonder geschikt voor wandbekleding 
binnenshuis. Wij raden een minimale dikte van 8 mm aan 
voor de platen. Het oppervlak moet volledig droog zijn 
voordat de bekleding wordt vastgemaakt. Zorg altijd voor 
voldoende ventilatie of acclimatisatie van de platen. Het 
materiaal mag niet blootgesteld worden aan voortdurende 
vochtigheid. Alle te verbinden onderdelen moeten dezelfde 
productierichting hebben. 
 
 
4.1.1 Onderconstructie en ventilatie 
aan de achterzijde

 
De compactlaminaten moeten worden bevestigd op 
een stabiele, corrosiebestendige en in elkaar grijpende 
onderconstructie, die de belasting van de wandbekleding 
veilig opvangt en zorgt voor ventilatie aan de achterzijde. 
Bij droogbouwconstructies dient de bevestiging van de 
onderconstructie en het compactlaminaat altijd aan het 
frame te worden bevestigd.  
 
De keuze van bevestigingsmiddelen moet gebaseerd zijn 
op de onderstructuur en het gewicht van de wandbekleding. 
Een verschillend omgevingsklimaat voor en achter de 
elementen kunnen tot kromtrekken leiden. Wandbekleding 
met compactlaminaten moet daarom altijd voorzien zijn 
van voldoende ventilatie aan de achterzijde, waardoor 
temperatuur- en vochtcompensatie mogelijk is. De ventilatie 
moet aan de kamerzijde plaatsvinden.  
 
Als er geen ventilatie is of een ventilatiespleet kleiner 
dan 2 cm, moeten absorberende minerale ondergronden 
zoals muren of pleisterwerk worden voorbehandeld met 
waterdichte, elastische barrières. Mogelijke systemen 
hiervoor zijn te vinden onder punt “Directe montage” op 
p. 53. 

Deze barrières worden doorgaans beschilderd en voorkomen 
dat water het metselwerk binnendringt, wat essentieel is 
voor gebruik in vochtige ruimtes. Meer informatie over het 
gebruik van compactlaminaten in vochtige ruimtes vindt u op 
pagina 53 onder “Sanitaire en douchewanden”.

Verticale latten laten over het algemeen luchtcirculatie 
toe en bij horizontaal lopende onderconstructies moet 
voor voldoende ventilatie achteraan worden gezorgd door 
middel van geschikte constructies. De onderconstructie 
dient verticaal te worden uitgelijnd om een volledige en 
spanningsvrije bevestiging mogelijk te maken. Geschikte 
onderconstructies zijn verticaal geplaatste stroken van hout, 
aluminium of compactlaminaat. 
 
De maximale afstand tussen de latten of de onderconstructie 
is afhankelijk van de toegepaste compactlaminaatdikte. Het 
is belangrijk dat de zones voor toevoerlucht en afvoerlucht 
vrij blijven, zodat de noodzakelijke luchtcirculatie niet 
wordt belemmerd. Let er ook op dat de vochtgehalte van de 
ondergrond niet te veel afwijkt van het latere vochtgehalte in 
het wandpaneel.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
→ zichtbare mechanische bevestiging
→ niet zichtbare mechanische bevestiging
→ niet zichtbare verlijmde bevestiging

 � Bij de installatie mogen compactplaten niet 
gehinderd worden. 

 � Er moet een evenwicht zijn tussen het vocht op 
de voorzijde en achterzijde van de plaat. 

LET OP
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Voor alle bevestigingsmethoden met haken is een marge 
nodig om tillen en laten zakken mogelijk te maken. Deze 
luchtspleet of “spelingsruimte” blijft zichtbaar als een 
schaduwvoeg. 
 
Bevestiging met profielen 
Voor deze bevestigingswijze worden er groeven aangebracht 
in de horizontale onderconstructie om het profiel dat 
aan het wandelement bevestigd is, in te steken. Om het 
inpassen te vergemakkelijken moet het profiel dunner dan 
de groef zijn. De profielen op de compactplaat mogen niet 
de hele breedte van het element hebben, maar moeten 
onderbroken zijn zodat er luchtcirculatie mogelijk blijft. 
Profielen van bijvoorbeeld multiplex of metalen Z-profielen 
kunnen probleemloos worden toegepast. Als een veilige 
schroefverbinding met dunne compactlaminaatelementen 
niet mogelijk is, kan er ook worden gelijmd.
 
Ophangen met metaalbeslag 
Voor de bevestiging van wandelementen worden ook 
metalen systemen aangeboden (zie afbeelding 25 ). Het 
gekozen systeem moet volgens de richtlijnen van de fabrikant 
geplaatst worden om een veilige bevestiging te garanderen

4.1.2 Zichtbare mechanische  
bevestiging

 
De bevestiging gebeurt met schroeven of klinknagels aan 
de onderconstructie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen 
dat er voldoende uitzettingsspeling is en dat de zwevende 
en vaste punten correct zijn gepositioneerd. Bij gebruik 
van hout als onderconstructie moet voor de ontkoppeling 
een EPDM*-band worden gebruikt. De kop van de 
bevestigingsmiddelen is gelakt om bij de decors te passen. 
Voor de klinknagels moet een bevestigings-stuk worden 
gebruikt, dat bij de zwevende punten ca. 0,2 mm speling in 
de klinknagel toelaat.

1 Luchtspouw

2 EPDM*-band

1

2

24

4.1.3 Niet zichtbare mechanische  
bevestiging

 
De onzichtbare bevestiging van compactlaminaten door ze in 
te haken, maakt een eenvoudige demontage mogelijk en is 
visueel aantrekkelijker dan zichtbare bevestigingsmethoden. 
De platen kunnen snel en gemakkelijk worden verwijderd en 
de kabels en leidingen die achter de elementen lopen, zijn 
gemakkelijk toegankelijk. Een ander voordeel, afhankelijk 
van het gekozen bevestigingssysteem, is het naderhand 
bijstellen van de elementen. Bovendien kunnen de 
elementen spanningsvrij worden gemonteerd.  

25

* EPDM staat voor ethyleen-propyleen-dieen-monomeer. Dat is een  

synthetisch rubber. EPDM is zeer goed bestand tegen UV, ozon en 

andere atmosferische invloeden.
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4.1.4 Onzichtbare bevestiging met lijm 
 
Compactlaminaat kan ook op een vaste onderconstructie 
bevestigd worden met speciaal ontwikkelde, blijvend 
elastische lijm. Als hout als onderconstructie wordt gebruikt, 
moet dit vooraf worden geprimed om een  veilige hechting en 
vochtontkoppeling te garanderen.  

De systemen bestaan uit de lijm, een montagetape en 
bijbehorende producten voor de voorbehandeling van de 
lijmvlakken. De montagetape wordt gebruikt voor de eerste 
bevestiging. De permanente bevestiging wordt gemaakt 
door de lijm. Een andere functie van de montagetape is 
de gedefinieerde afstandsvorming. Zo wordt de vereiste 
kleefdikte gegarandeerd om eventuele bewegingen 
van de plaat elastisch op te kunnen vangen. Gelieve de 
verwerkingsrichtlijnen van de lijmfabrikant in acht te 
nemen.  
 
Leveranciers van de overeenkomstige lijmsoorten vindt u op 
p. 46. 
 
 
4.1.5 Gedetailleerde ontwerpen 
 
Ongeacht de gekozen onderconstructie en het montage-
systeem zijn de volgende gedetailleerde ontwerpen in de 
praktijk gebruikelijk en garanderen ze een probleemloze en 
permanente montage van wandbekledingen.  
 
Verbindings- en voegvorming
Er zijn talloze manieren om voegen of verbindingen te maken 
(zie afbeelding 26  tot 28  ). Het is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat de elementen voldoende ruimte hebben om uit  
te zetten.

26

28

Afwerking bovenaan
Voor voldoende luchtcirculatie achter de wandbekleding, 
moet er voldoende afstand tussen de bovenkant van de plaat 
en het plafond zijn. De afstand tussen het plafond en het 
compactlaminaat maakt ook de nodige uitzettingsspeling 
mogelijk. Om voldoende luchtcirculatie achter de plaat te 
garanderen, moet de afstand tot het plafond minstens even 
groot zijn als breedte van de luchtspouw aan de achterkant 
van de plaat. 

1 Luchtspouw

2 Montagetape

3 Lijm

Afwerking onderaan
De afwerking van de wandbekleding met compactlaminaat 
kan op twee manieren gebeuren.  

De afwerking met een afstand tot aan de grond, is in principe 
dezelfde als de afwerking bovenaan met afstand tot het 
plafond. De afstand tussen compactlaminaat en vloer zorgt 
voor voldoende luchtcirculatie achter het compactlaminaat 
en voorkomt vochtophoping achter de wandbekleding. 
Hier moet echter een minimale afstand van 50 mm tot de 
vloer worden aangehouden. Bestaande plinten moeten zo 
smal mogelijk worden gemaakt, zodat een voldoende grote 
ventilatiedoorsnede beschikbaar is. 

1 Luchtspleet

2 Tegelsokkel

3 Siliconen voeg

4 Vloerafstand  

 min. 50 mm

1

2

34

29

30

3

1

2

27
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Bij een gelijk met de vloer liggende installatie die 
voornamelijk wordt gebruikt voor de bevestiging van  
compactlaminaat in de doucheruimte, mag het compact-
laminaat niet direct op de vloer liggen, aangezien de plaat 
kan uitzetten en krimpen. Een zogenaamde compriband 
wordt gebruikt om de benodigde afstand tijdens de montage 
te behouden en zo te zorgen dat de plaat later kan uitzetten.  
 
De spleet tussen compactlaminaat en vloer kan vervolgens 
worden afgedicht met een siliconen voeg om binnendringen 
van vocht te voorkomen. Om de siliconen hechting te 
verbeteren, moet de rand van het compactlaminaat 
worden afgeschuind. Om luchtcirculatie te realiseren 
met een gesloten onderaansluiting, moet de achterste 
ventilatiespouw zo groot mogelijk gehouden worden. 

1 Compriband  

 (afdichtingstape)

2 Siliconen voeg

2

1

31

Hoekoplossing
Ook bij de hoekoplossing in vochtige ruimtes met 
compactlaminaten moet er een afstand van het 
compactlaminaat tot de wand zijn van minimaal de dikte 
van de onderconstructie. De hoekverbinding tussen 
de twee compactlaminaten moet groot genoeg zijn om 
maatveranderingen als gevolg van temperatuur- en 
vochtigheidsschommelingen te compenseren. Als de 
hoekverbinding moet worden afgedicht, bijvoorbeeld bij 
gebruik in douches, gebeurt dit nogmaals met compriband 
om de uitzettingsafstand te waarborgen. De spleet tussen 
de afzonderlijke compactlaminaten wordt door een extra 
afdichtende siliconen voeg tegen vochtindringing beschermd 
(afbeelding 32 ). Ook hier is het aan te raden om een  
afschuining aan de rand te hebben.

1 Compactlaminaten- 

 stroken

2 Compriband  

 (afdichtingstape)

3 Siliconen voeg

4 Compactlaminaat

1

2

3

4

Vlakke verbinding
In ziekenhuizen wordt compactlaminaat aangebracht 
als halfhoge stootwand. Hier is het nodig om een vlakke 
overgang te creëren tussen het compactlaminaat naar de 
gipsplaat. Een roestvrijstalen profiel kan worden gebruikt 
als een visuele afwerking om ervoor te zorgen dat het 
compactlaminaat goed kan acclimatiseren (afbeelding 33 ). 

1 Gipsplaat

2 Roestvrijstalen  

 hoek

3 Compactlaminaat

1

2

3

32

33

52



Directe montage
Bij gedeeltelijke wandbekleding is het gebruikelijk om de 
compactlaminaatstroken direct en zichtbaar op de wand 
te schroeven. Door het ontbreken van ventilatie aan de 
achterzijde moet een dampscherm worden aangebracht 
tussen het compactlaminaat en de muur. Daarnaast wordt 
een maximale hoogte van het compactlaminaat van 300 mm 
aanbevolen. Het dampscherm moet aan de muur worden 
bevestigd.

1 Compactlaminaat

2 Dampscherm

2

1

34

4.2 Sanitaire en douchewanden 
 
Indien compactlaminaat toegepast wordt in sanitaire 
ruimtes, dient er bij de constructie en montage op te worden 
gelet dat het compactlaminaat niet wordt blootgesteld 
aan staand water en de ruimte voldoende geventileerd 
is. Er moeten roestvrije materialen voor constructies en 
bevestigingsmiddelen worden gebruikt. Toepassing in 
vochtige ruimtes vereist dat hoekverbindingen mechanisch 
worden ondersteund, bijvoorbeeld met pluggen of tanden, 
worden versterkt door waterdichte lijmen. Bij intensief 
commercieel gebruik moet ervoor worden gezorgd dat de 
afstand van de vloer tot de onderkant van de plaat minimaal 
120 mm bedraagt.  

1 Afstand 120 mm

1

Het is belangrijk dat er voor voldoende ventilatie in de 
ruimtes wordt gezorgd en dat de compactlaminaten kunnen 
drogen nadat de douche is gebruikt.  

Evenzo moeten absorberende minerale ondergronden 
zoals muren of pleisterwerk worden voorbehandeld met 
waterdichte, elastische barrières. Deze barrières worden 
doorgaans beschilderd en voorkomen dat water de 
ondergrond binnendringt. Het Zentralverband Deutschen 
Baugewerbe heeft een folder uitgebracht over deze 
afdichtingen en barrières. Deze folder beschrijft vloeibaar 
aangebrachte composiet afdichtingen met tegels en platen 
voor binnen- en buitengebruik, rekening houdend met 
gedefinieerde vochtblootstellingsklassen en ondergronden.  

35

Mogelijke dampschermen 
Vloeibare verven
→ OTTO CHEMIE: OTTOFLEX Vloeibare folie
→ FERMACELL: Fermacell Vloeibare folie
→ KNAUF: Knauf Oppervlakteafdichting 

Afdichtingsmembranen 
→ OTTO CHEMIE: OTTOFLEX Afdichtingsmembranen 
→ KNAUF: Knauf Afdichtings- en ontkoppelingsmembraan
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Relevante afdichtingssystemen vindt u op p. 53 onder 
“Directe montage”. De vochtblootstellingsklassen van 
de materialen moeten worden overeengekomen met de 
fabrikanten of leveranciers. De verwerkingsinstructies van  
de betreffende fabrikant moeten in acht worden genomen. 

 � Afdichting van de ondergrond voor 
douchebekleding

 � Gebruik elementen voor cabinedeuren altijd als 
lengtesnedes

 � Compactlaminaat mag niet blootgesteld worden 
aan staand water.

 � It is imperative that compact laminates are able to 
create a balance moisture on the front and back.

LET OP

4.3 Meubeldeuren 
 
Deuren mogen niet breder zijn dan ze hoog zijn. Aangezien 
formaatveranderingen in de lengte slechts half zo groot zijn 
als in de breedte, is het raadzaam deurbladen in de lengte 
uit het compactlaminaat te snijden. Een te groot verschil in 
temperatuur of vochtigheid tussen de voor- en achterkant 
van de deur kan het compactlaminaat doen kromtrekken. 
Zorg daarom bij plaatsing in bijvoorbeeld sanitaire cellen  
of kleedkamers voor voldoende luchtcirculatie.  
De doorslaggevende factoren voor het aantal scharnieren 
zijn deurbreedte, -hoogte en -gewicht. Andere factoren, 
zoals de plaats van gebruik of te verwachten extra 
belastingen, bijv. van kledinghaken, kunnen van geval tot 
geval sterk verschillen en er moet rekening mee worden 
gehouden.  
 
Daarom zijn de gegevens (zie afbeelding 36 ) alleen 
bedoeld als richtwaarde voor een deur met een dikte van 
13 mm tot een breedte van 600 mm. Een proefopmontage 
wordt aanbevolen. Bij zware belasting kan een extra 
scharnier maximaal 100 mm onder het bovenscharnier 
worden gemonteerd. De minimale afstand tussen het 
bovenste en onderste scharnier en de buitenrand mag 
maximaal 100 mm zijn. Geschikte scharnieren zijn 
bijvoorbeeld verkrijgbaar bij Häfele, Blum (Expando T)  
of Prämeta (Serie 3000) (zie afbeelding 37 ).

2 Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer • 04.13
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4.4 Tafelbladen 
 
Compactlaminaat is zeer geschikt om als tafelblad te 
gebruiken, bijvoorbeeld voor kantoor-, schrijf-, school-, 
vergader- en werktafels. De dikte van de platen, de afstand 
tussen de bevestigingen en het uitsteeksel over het onderstel 
moeten worden ontworpen in overeenstemming met de te 
verwachten belastingen. Tafelbladen moeten minimaal 10 mm 
dik zijn, zodat er voldoende materiaal beschikbaar is om veilig 
te kunnen schroeven. De bevestiging aan het onderstel kan 
op verschillende manieren worden gedaan. Het is belangrijk 
om een spanningsvrije montage te garanderen. Schroeven 
kunnen direct in de plaat worden geschroefd of er kan een 
inschroefmoer worden gebruikt. De bevestigingspunten in de 
onderconstructie dienen met voldoende uitzettingsspeling 
te zijn uitgevoerd. De diameter van het gat moet 2 tot 3 mm 
groter zijn dan de diameter van het bevestigingsmiddel. 

Uitsteeksel

Bevestigingsafstand

Uitsteeksel

Dikte van de platen [mm] Uitsteeksel [mm] Bevestigingsafstand [mm]

10 max. 100 310

12 max. 150 390

13 max. 200 440

38

39

4.5 Montage van compactwerkbladen  
 
Compactlaminaten worden vanwege hun waterbestendig-
heid en robuustheid heel vaak gebruikt als werkblad in 
keukens of op wastafels.  

Bij de verwerking en constructie van compactwerkbladen 
moet van meet af aan altijd rekening worden gehouden 
met de formaatwijzigingen. Veranderingen in het 
omgevingsklimaat zorgen ervoor dat het werkblad krimpt 
of uitzet. Bij compactwerkbladen is de formaatverandering 
in de lengte ongeveer half zo groot als in de breedte. 
In principe moet rekening worden gehouden met een 
uitzettingsafstand van 2 mm/m. Meer informatie hierover 
vindt u op p. 44 onder “3. Verwerking”. 
 
 
4.6 Installatie van gootstenen en 
kookplaten

 
Uitsnijdingen voor kookplaten of gootstenen moeten worden 
gemaakt volgens de afmetingen en positie-informatie of 
met behulp van het montagesjabloon van de fabrikant. 
Bijgeleverde of geïntegreerde droge afdichtingen van de 
fabrikant moeten worden gebruikt in overeenstemming met 
de montage-instructies – zie afbeelding 40 . 

Bij het maken van uitsnijdingen in het compactwerkblad 
moeten de gegevens in 3.1 “Uitsnijdingen” in acht worden 
genomen om scheuren te voorkomen.  

De uitgesneden kanten moeten zorgvuldig worden 
beschermd tegen het binnendringen van vocht in het 
corpus. Het compactwerkblad heeft een homogene 
en waterbestendige plaatopbouw, waardoor een 
voegafdichting niet absoluut noodzakelijk is. Dit laatste 
voorkomt echter dat vocht het geraamte binnendringt.

Bevestigingsklemmen

40

Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. 55



Een gecentreerde plaatsing en dus een voldoende veilige 
afstand tot de uitgesneden kant moet worden uitgevoerd 
volgens de instructies van de fabrikant, vooral voor 
kookplaten. Om veiligheidsredenen mag de kookplaat 
niet in contact komen met het snijvlak, aangezien de 
temperatuur bij een storing tot 150 °C kan stijgen. Verdere 
installatiemogelijkheden zijn inbouwmontage of de 
onderbouwoplossing.

Ingebouwde keramische 

kookplaat

41

Onderaan ingebouwde 

gootsteen

1 Afstand 12 mm

42

Bij het bevestigen van gootstenen is een speciale oplossing 
nodig voor het compactwerkblad. Hiervoor is de EGGER 
bevestigingsset beschikbaar, die een eenvoudige montage 
garandeert – zie afbeelding 43 . Bij compactwerkbladen 
worden de bevestigingsstrips op de kant verlijmd – zie 
afbeelding 44 . Gedetailleerde informatie vindt u in de 
technische fiche “EGGER bevestigingsset voor spoelbakken”. 

Voor het verlijmen van de bevestigingsset dient een  
spanningscompenserend lijmsysteem zoals de Ottocoll  
M500 van Otto Chemie gebruikt te worden. Verdere 
lijmaanbevelingen vindt u in paragraaf 3.3 “Verlijming”  
op p. 46.

verlijmd

43

44

1
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De overige werkbladen moeten minimaal 50 mm breed 
zijn. Om ergonomische redenen moet de afstand tussen de 
kookplaat en de bovenkasten minimaal 300 mm bedragen. 
De veiligheidsafstand van de kookplaatfabrikant moet in 
acht worden genomen. Dezelfde afstand wordt aanbevolen 
voor de afstand tussen de gootsteen en de kookplaat – zie 
afbeelding 45 .

≥ 300 mm ≥ 300 mm

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

De indeling van een keuken moet om veiligheidstechnische 
en ergonomische redenen worden besproken met 
een keukenspecialist en de constructie moet worden 
uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. In het 
bijzonder mogen de elektriciteits-, gas- en watervoorziening 
alleen door geschoolde personen worden uitgevoerd. Bij 
hoekverbindingen moet bij de indeling van uitsnijdingen of 
insnijdingen rekening worden gehouden met een minimale 
afstand van 300 mm – zie afbeeldingen 45  en 46 .

Juist Fout

Juist Fout

×

×

≥ 300 mm

≥ 300 mm

45

46
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Nadat de uitsnijdingen in het werkblad zijn gemaakt, moet 
verder transport met de grootst mogelijke zorg worden 
uitgevoerd om te voorkomen dat het werkblad breekt. 
Compactwerkbladen moeten dan verticaal gedragen worden, 
omdat de uitsnijdingen of het werkblad compactlaminaat 
beschadigd kunnen raken als ze horizontaal gedragen 
worden. 

Voor conventionele onderkasten kan doorgaans een 
standaardconstructie worden gebruikt. Bij de constructie  
van spoelbak- en / of fornuisonderkasten wordt de installatie 
van metalen profielen aanbevolen – zie afbeelding 47 .  
Het compactwerkblad wordt door middel van de metalen 
dwarsbalk tegen eventuele buiging beveiligd, aangezien 
het werkblad verzwakt wordt door de uitsnijdingen voor 
de gootsteen en / of kookplaat en de contactvlakken op de 
onderkasten worden geminimaliseerd. 

Naast stabilisatie dienen de metalen profielen ook om het 
werkblad of de panelen te bevestigen – zie afbeelding 48 .

Voor de montage van de metalen profielen moeten gaten 
in de kastwanden worden gemaakt. Het boorpatroon bevat 
twee gaten met een diameter van 8 mm en een diepte van 
7 mm. Er moet een ander boorgat met een diameter van 
5 mm en een diepte van 13 mm worden geboord, wanneer  
de bevestiging wordt uitgevoerd met een euro-schroef van 
6,3 × 13 mm – zie afbeeldingen 49  en 50 .

47

48

49

50

De metalen profielen van EGGER zijn verkrijgbaar voor 
kastbreedtes van 600, 800, 900, 1.000 en 1.200 mm en 
voor verschillende kastwanddiktes. De meegeleverde 
bevestigingsschroeven worden gebruikt om werkbladen 
in compactlaminaat te monteren. Zorg ervoor dat de 
bevestigingsschroef op het werkblad wordt geschroefd  
door het langwerpige gat in de metalen dwarsbalk. 

Verdere gedetailleerde informatie vindt u in het technische 
gegevensblad “EGGER metalen profielen voor onderkasten 
(Engels/PDF)”.
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4.7 Werkbladverbindingen en 
hoekverbindingen

 
Over het algemeen maakt een werkbladlengte van 4.100 mm  
een naadloze overspanning mogelijk, waardoor plaat-
verbindingen worden vermeden. Hoekverbindingen voor 
werkbladen daarentegen komen vaak voor. Deze mogen niet 
worden verzwakt door uitsnijdingen of insnijdingen, zoals bij 
kookplaten of gootstenen. Hoekverbindingen van werkbladen 
worden gemaakt door verstekzagen op tafelzagen of door te 
frezen met CNC-frezen of handmatig frezen met behulp van 
sjablonen – zie afbeeldingen 51  en 52 .

51

52

Werkbladverbindingen en hoekverbindingen moeten 
nauwkeurig en stevig worden uitgevoerd. Bij compact-
werkbladen is een afdichting niet nodig door de homogene  
plaatopbouw. Het afdichten van stootvoegen en 
hoekverbindingen verhindert bovendien dat vocht 
het hout binnendringt. De EGGER-afdichting werd 
speciaal ontwikkeld voor het afdichten van stootvoegen 
(hoekverbindingsvoegen) op keukenwerkbladen.  
De flexibele afdichting verhindert op betrouwbare wijze 
dat vocht en vloeistoffen de stootvoeg binnendringen.  
Het is bestand tegen reinigingsmiddelen, water, vetten,  
oliën etc. en is verkrijgbaar in grijs, wit, zwart en bruin. 
De inhoud van de 10 g tube is voldoende voor een 
gemiddelde stootvoeglengte van 600 mm – zie afbeelding 53 .

53

Het compactwerkblad heeft een gefreesde afschuining van  
1 × 1 mm langs de lange kanten. Wanneer de korte zijdes ook 
gefreesd worden, is de het gebruikelijke contourfrezen voor 
hoekverbindingen niet meerr nodig. Met de afschuining 
worden de twee werkbladen van elkaar gescheiden, d.w.z. 
een bewuste nadruk op de voeg aan de voorkant van 
het werkblad wordt bereikt, zoals ook gebruikelijk is bij 
bijvoorbeeld stenen werkbladen – zie afbeelding 54 . Als het 
compactwerkblad op lengte wordt gezaagd, wordt eenzelfde 
afschuining aanbevolen.  

Het aanbrengen van de verzegeling begint met het doorboren 
van de membraan van de tube en het vastschroeven van 
de applicatiehulp – zie afbeelding 53 . Vervolgens wordt de 
applicatiehulp langs de bovenzijde van de stootvoeg van 
het werkblad gehaald en wordt de kit gelijkmatig uit de 
tube gedrukt. Direct na het aanbrengen van de kit moeten 
de werkbladen worden samengevoegd en vastgeschroefd. 
Eventueel overtollige resten dienen onmiddellijk met een 
geschikt reinigingsmiddel te worden verwijderd. 

54
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Voor meer gedetailleerde informatie en aanbevolen 
kleurcombinaties voor de respectievelijke werkbladdecors 
verwijzen wij u naar de technische fiche “EGGER afdichting 
voor hoekverbindingen”.

De individuele werkbladen worden bevestigd met behulp  
van mechanische bevestigingssystemen (werkblad-
verbindingen) en worden gerealiseerd met bevestigings-
hulpmiddelen, zogenaamde platte deuvels /lamellen, 
evenals extra lijm. Vanwege de geringe materiaaldikte 
vereist het compactwerkblad het gebruik van speciale 
werkbladverbindingen. EGGER biedt overeenkomstige 
verbindingen als set die geschikt zijn voor 12 mm dikke 
werkbladen – zie afbeelding 55 . 

R 25

R 3

47

8

De uitfrezing voor de werkbladverbinder van 12 mm wordt  
8 mm diep gefreesd. 56 .

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het technische 
gegevensblad “EGGER werkbladverbinding (Engels / PDF)”. 
Het aantal werkbladverbindingen wordt bepaald door de 
werkbladbreedte. Gangbaar zijn twee werkbladverbinders tot 
≤ 799 mm breedte en drie werkbladverbinders bij ≥ 800 mm 
werkbladbreedte. Het vlak van de stootvoeg wordt bereikt 
door het werkbladoppervlak te kiezen als referentiekader 
voor het frezen van de groeven voor gevormde veren en door 
ervoor te zorgen dat deze stevig vastzitten. 

De volgende montagestappen moeten in acht worden 
genomen:
1.  Plaats de werkbladen op de uitgelijnde onderkasten en 

controleer of de stootvoeg inclusief de lamello’s en de 
uitfrezingen voor het beslag nauwkeurig passen.

2.  Lijm aanbrengen zoals beschreven onder punt 3.3.1 
Verlijming van stootvoegen.

3.  Kit (bijv. EGGER afdichting) gelijkmatig en continu op 
de bovenfrees- of snijkant aanbrengen, eventueel met 
applicatiehulpmiddel. Dit moet onmiddellijk gebeuren 
voordat de werkbladverbindingen in elkaar worden 
geschroefd.

4.  Zet de werkbladen in elkaar, plaats het beslag en 
draai de schroeven lichtjes vast. Lijn de werkbladen 
horizontaal uit met een wig of hendel en verticaal 
met een rubberen hamer of schroefklem. Na het 
uitlijnen worden de werkbladverbindingen handvast 
aangedraaid. Let er bij het aandraaien op dat de 
twee werkbladvlakken uitgelijnd blijven en of de kit 
vrijkomt. Oefen geen druk uit op werkbladen tijdens het 
uitharden.

5.  Eventueel vrijgekomen kit moet onmiddellijk worden 
verwijderd. Reinig het werkblad met een geschikt 
reinigingsmiddel zoals citrusreiniger of aceton. 
Let op: Aceton kan het oppervlak nadelig beïnvloeden 
na een langere inwerktijd. Het is daarom raadzaam om 
het oppervlak in de stootvoegzone af te dekken met 
plakband.
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4.8 Bevestigingen en muuraansluiting 
 
Zorg er voor het afdichten van het werkblad aan de muur voor 
dat het niet alleen voldoende wordt ondersteund, maar ook 
aansluit op de onderconstructie. Anders kunnen belastingen 
leiden tot vernieling van de afdichtingsvoeg. 

Voor aansluiting op het hout kunnen de platen worden 
geschroefd (zie 3.4) of verlijmd (zie 3.3). Bij het verlijmen 
dient ervoor te worden gezorgd dat een blijvend elastisch 
lijmsysteem met de vereiste lijmdikte wordt gebruikt om 
eventuele bewegingen van de plaat elastisch op te kunnen 
vangen. 

Ongeacht het gekozen bevestigingstype moet een 
uitzettingsafstand van 2 mm / strekkende meter worden 
gegarandeerd. Om het compactlaminaat goed te kunnen 
ventileren, is het nodig om de bovenzijde van het hout als 
dwarsbalk te ontwerpen (zie afbeelding 57 ).  
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5 Reinigings- en gebruiks- 
aanbevelingen

 
Door hun hygiënische en dichte oppervlak hebben EGGER 
compactlaminaten geen speciaal onderhoud nodig. Vlekken 
of gemorste stoffen zoals thee, koffie, wijn enz. worden 
best onmiddellijk schoongemaakt, want hoe langer de 
stoffen kunnen inwerken, hoe moeilijker ze kunnen worden 
verwijderd. Indien nodig mogen zachte reinigingsmiddelen 
worden gebruikt. De reinigingsmiddelen mogen vooral 
geen schurende bestanddelen bevatten, omdat die het 
glansniveau beïnvloeden en krassen veroorzaken. 

Bij het dagelijkse gebruik dient u met het volgende rekening 
te houden:

 → Door het uitdrukken van brandende sigaretten op 
compactlaminaatoppervlakken wordt het oppervlak 
beschadigd. Gebruik steeds een asbak.

Hoekverbindingen tussen twee werkbladen worden gemaakt 
met vochtwerende verbindingsplaten zoals lamellen.

Let er bij het plaatsen op dat het werkblad nooit naar de 
muur neigt, dit kan leiden tot stilstaand vocht. In het gebied 
van de afdichtingsvoeg moeten zowel het werkblad als de 
muuraansluiting worden gereinigd en ontvet en, afhankelijk 
van de toegepaste kit, worden voorbehandeld met een 
hechtmiddel. 

Het is aan te raden om als nisachterwand een 
laminaatcomposietplaat te gebruiken. Gedetailleerde 
informatie over de verwerking en montage van het product 

“Nisachterwanden” vindt u online in het downloadgedeelte.

 → Compactlaminaatoppervlakken mogen niet als snijvlak 
worden gebruikt, omdat messneden ook op duurzaam 
compactlaminaat snijsporen achterlaten. Gebruik 
steeds een snijplank. 

 → Heet kookgereedschap, zoals potten en pannen, dat 
recht van de kookplaat of uit de bakoven komt, mag 
niet rechtstreeks op het compactlaminaat worden gezet, 
omdat door de warmte-inwerking het glansniveau kan 
veranderen of het oppervlak kan worden beschadigd. 
Gebruik steeds een onderlegger.

 → Gemorste vloeistoffen moeten altijd onmiddellijk 
worden opgenomen of verwijderd, omdat het langer 
inwerken van bepaalde stoffen het glansniveau van het 
compactlaminaatoppervlak kan beïnvloeden. Vooral 
bij uitsnijdingen en verbindingen moeten gemorste 
vloeistoffen steeds zo snel mogelijk worden opgeveegd.

 → Deze aanbevelingen gelden vooral voor matte 
compactlaminaatoppervlakken, die opvallen door 
hun uitzicht en structuur, waarop gebruikssporen 
snel zichtbaar zijn. Gedetailleerde informatie vindt 
u in de technische fiche “Reinigings- en gebruiks-
aanbevelingen EGGER laminaat” via  
www.egger.com/compactlaminaat 

6 Afvoer 
 
Compactlaminaten zijn vanwege hun hoge calorische 
waarde zeer geschikt voor verbranding in geschikte 
verbrandingsinstallaties. De landspecifieke wet- en 
regelgeving inzake afvalverwerking moet altijd in acht 
worden genomen.

Deze verwerkingsrichtlijnen zijn naar beste weten en zeer zorgvuldig 
opgesteld. De gegevens zijn gebaseerd op ervaringen in de praktijk 
alsook op eigen proeven en zijn in overeenstemming met de ons nu ter 
beschikking staande kennis. De gegevens zijn bedoeld ter informatie en 
garanderen noch de producteigenschappen, noch de geschiktheid voor 
een bepaald gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten, 
normfouten en vergissingen. Bovendien kunnen uit de voortdurende 
ontwikkeling van EGGER compactlaminaten en uit de wijzigingen van 
normen en documenten van het publieke recht technische wijzigingen 
voortvloeien. Daarom kan de inhoud van deze technische fiche niet 
als gebruiksaanwijzing of als wettelijke basis worden gebruikt. Onze 
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.
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De milieucyclus – of waarom duurzaamheid voor ons 
meer is dan een woord.

PEFC/06-38-171

Promoting
Sustainable Forest
Management

Hernieuwbare energie
In onze eigen biomassa-
centrales zetten we de 
biomassa en houtresten die 
niet meer in de productie 
kunnen worden gebruikt 
om in warmte en groene 
elektriciteit.

Productie en upgrading van 
producten op basis van hout
Voor een voortdurende verbetering 
van onze milieuprestaties in het 
productieproces, kiezen wij voor 
internationaal gecertificeerde 
energie- en milieubeheersystemen 
in overeenstemming met ISO 50001, 
ISO 14001 en EMAS

Recycling
We recyclen afvalhout voor 
de productie van onze 
producten op basis van 
hout. Het afvalhout komt 
van afgedankte materialen 
zoals meubels, pallets 
of verpakkingsmateriaal. 
Zo sparen we nieuwe 
grondstoffen uit en 
vergroten we de opslag 
van CO₂. 

Gebruik van nevenproducten uit de zagerij
We geven de voorkeur aan de aankoop 
van nevenproducten uit regionale en 
gecertificeerde zagerijen. Door gebruik te 
maken van nevenproducten, sparen we 
grondstoffen uit.  

Planning en toepassing
We bieden volledige transparantie 
met behulp van milieugebonden 
productverklaringen 
(Environmental Product 
Declarations – EPDs). Ze bevatten 
belangrijke informatie over 
milieu- en gezondheidsaspecten 
over onze basisproducten 
voor professionals maar ook 
geïnteresseerde eindverbruikers. 

Duurzaam bosbeheer
We ondersteunen de doelstellingen van  
de VN voor duurzame ontwikkeling.  
We verbinden er ons toe ecosystemen te 
beschermen en herstellen en stimuleren 
het duurzame beheer van bossen via SDG 
15. Ons hout komt van 100 % legale en 
gecertficeerde bronnen volgens ISO 38200. 
We kopen bij voorkeur rondhout uit FSC®, 
PEFC of SFI gecertificeerde bossen uit de 
regio.
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Op hout gebaseerde materialen dragen 
bij aan de bescherming van het klimaat ...
... en u kunt een idee krijgen van hoe ze dat doen.
Want voor de producten in deze brochure, geven we informatie over hun “milieuprestatie”

Volledige openheid van onze kant en geen papierwerk voor u
Bespaar tijd en moeite tijdens openbare aanbestedingsprocedures of duurzaam gecertificeerde projecten als het gaat om het 
indienen van de juiste documenten. Informatie over milieu- en gezondheidsaspecten is al beschikbaar- dankzij de transparantie 
van EGGER producten.  

 → Meer info op www.egger.com/milieu

Samenstelling van het product 
Eurodekor gemelamineerde spaanplaat

CO₂-voetafdruk*
Materialen op basis van hout zijn mileuvriendelijk. 
Ze binden meer CO₂ dan er uitgestoten wordt 
tijdens de productie ervan. 

Bijdrage aan de bio-economie**
Hout groeit terug. Anders dan fossiele 
grondstoffen, is hout een hernieuwbare grondstof. 

Bijdrage aan de kringloopeconomie**
We sparen natuurlijke grondstoffen uit. 
We werken met een kringloop en benutten 
bestaand hout zo goed mogelijk. 

Hout uit de regio
We hechten zeer groot belang aan zo kort 
mogelijke transportroutes. Ons rondhout wordt 
voornamelijk regionaal aangekocht. 

Hout uit duurzaam bosbeheer
We gebruiken hout uit gecontroleerde en 
gecertificeerde bronnen. We zijn toegewijd aan 
duurzaam bosbeheer en de controle van onze 
bevoorradingsketen. 

Meer over onze duurzaamheidsindicatoren op:  
www.egger.com/ecofacts

* extern geverifieerde berekening volgens EN 15804, zie EPD. 

** eigen berekening volgens de regels van ISO 14021 voor  
 milieuverklaringen van leveranciers, aandeel volgens  
 drooggewicht. De waarden zijn gebaseerd op de gemiddelde  
 productstructuur en kan variëren volgens dikte en gekozen  
 afwerking. 
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5

– 13.8 kg CO₂ / m2

87% materiaal uit hernieuwbare bronnen 
13% materiaal uit fossiele bronnen

23% gerecycled materiaal 
42% nevenproducten uit de houtzagerij  
en preconsumer gerecycled hout 
35% nieuwe grondstoffen

68% regionaal hout

100% geverifieerde, legale oorsprong van het hout 
61% daarvan is gecertificeerd

Stand 2021. Voor actuele cijfers, bezoek onze productpagina’s op 
www.egger.com/products-interior
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www.egger.com

EGGER Benelux B.V.

Engelse Wandeling 2 K4V

8500 Kortrijk

België

t +32 56 24 78 20

info-benelux@egger.com

Bouttens nv Kuurne

Noordlaan 4

8520 Kuurne

t +32 56 35 01 44

f +32 56 35 73 44

verkoop.kuurne@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens nv Hasselt

t +32 89 41 03 30

f +32 89 36 48 24

verkoop.hasselt@bouttens.be

www.bouttens.be

Bouttens sa Gembloux

t +32 81 40 81 40

f +32 81 40 81 49

vente.gembloux@bouttens.be

www.bouttens.be

Alldeco B.V.

Aalsvoort 69A

7241 MA Lochem

t +31 573 21 50 25

alldeco@alldeco.nl

www.alldeco.nl

Asilva B.V.

Elzenbroek 5

8331 VD Steenwijk

t +31 521 38 53 50

f +31 521 52 13 14

asilva@asilva.nl

www.asilva.nl

Deco-Nova B.V.

Magnesiumstraat 51

6031 RV Nederweert

t +31 495 54 60 00

f +31 495 54 60 01

deconova@deconova.nl

www.deconova.nl

Verdeler België

Verdelers Nederland

Deco-Visie Den Bosch B.V.

Sigarenmakerstraat 2

5232 BK’s Hertogenbosch

t +31 736 48 09 09

f +31 736 48 09 10

decovisie@decovisie.com

www.decovisie.com

Drimensa B.V.

Zuiddijk 394A

1505 HE Zaandam

t +31 757 11 28 18

f +31 757 11 28 17

mail@drimensa.nl

www.drimensa.nl

Iboma Lopik B.V.

Ambachtsweg 6

3411 MJ Lopik

t +31 348 55 81 00

f +31 348 55 42 00

iboma@iboma.com

www.iboma.com


