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Cu produsele noastre ignifuge Flammex, clasificate în clasa B de reacție la foc, 
conform EN 13501-1, oferim gradul cel mai înalt de siguranță în proiectarea și 
implementarea proiectelor cu cerințe sporite de protecție la incendiu.

Școala primară Kotten (CH), 
© Hertig Nötzli Architekten, Thomas Widmer5



La modul general, protecția la incendiu se împarte în protecție preventivă și protecție activă. 
Protecția preventivă cuprinde toate măsurile menite să împiedice și să limiteze eficient 
apariția, propagarea și efectele incendiilor. Protecția preventivă la incendiu cuprinde toate 
aspectele ce țin de protejarea structurală, tehnică și organizatorică la incendiu.

Această broșură este dedicată protecției structurale la incendiu cu produsele EGGER.

Tipuri de protecție la incendiu

Hotel Arte (AT), © Derenko Innenarchitektur; 
Decor folosit U999 ST2 Negru 6



Ce este protecția structurală la incendiu?

Toate măsurile de protecție la incendiu luate în legătură cu 
construcția sau modificarea clădirilor fac parte din protecția 
structurală la incendiu (de exemplu, compartimentările la foc). 
Criteriile esențiale sunt comportamentul la foc al materialelor de 
construcție, rezistența la foc a elementelor și subansamblelor 
structurale, precum și proiectarea și crearea de căi suficiente de 
evacuare și salvare în caz de incendiu pentru oameni și animale.
 
Arhitectul, în calitate de reprezentant al clientului și de coordonator, 
are o responsabilitate mare pentru conceperea și implementarea 
tuturor măsurilor necesare de protecție la incendiu. 

Gama noastră de produse Flammex ignifuge îndeplinește exigențele 
standardelor internaționale și oferă cel mai înalt grad de siguranță 
verificată. 

Dați clic aici pentru mai multe informații:
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 → Prevenirea apariției unui incendiu și propagarea focului și a fumului
 → Permiterea desfășurării operațiunilor eficiente de stingere a incendiului în cazul unui 
eveniment

 → Protejarea sănătății și a vieții locatarilor și a salvatorilor prin prevederea de căi de evacuare 
protejate corespunzător

 → Protejarea clădirii, bunurilor și capacității operaționale
 → Protejarea mediului împotriva focului toxic sau a gazelor de reacție.

Obiectivele-cheie
ale proiectării protecției la incendiu

În vederea îndeplinirii acestor obiective, 
este necesară observarea condițiilor 
specifice din teren. În plus față de 
conceptul de utilizare și de procedurile 
funcționale și operaționale ale clădirii (ca 
de exemplu numărul de locatari, frecvența 
și intensitatea traficului de vizitatori, 
fluxurile tehnologice din producție), 
trebuie ținut cont și de elementele de 
geometrie ale construcției, precum 
suprafața construită, accesul interior 
și înălțimea (de exemplu, ghidul de 
proiectare antiincendiu al clădirilor înalte 
supraetajate). Proiectarea operațiunilor 
de intervenție a echipelor de stingere a 
incendiilor necesită luarea în calcul și a 
apropierii față de clădirile adiacente, a 
legăturii cu căile publice de circulație și 
a zonei de amplasare și de mobilitate a 
echipajului de pompieri.

O parte esențială a planificării este 
evaluarea pericolului de incendiu, de 
exemplu, testarea riscului de aprindere 
și a sarcinii termice a materialelor 
combustibile. În Europa, comportamentul 
în caz de incendiu al materialelor de 
construcție și al componentelor clădirilor 
este reglementat prin EN 13501-1. Prin 
stabilirea unor clase de reacție la foc, 
comportamentul la foc al materialelor 
de construcții este clasificat în vederea 
evaluării riscului de incendiu. 
Componentele clădirilor, pe de altă parte, 
sunt identificate prin clasa de rezistență 
la foc (F, G, W, T) și durata în minute a 
rezistenței la foc. Există și alte clasificări, 
precum S (etanșeizarea cablurilor 
împotriva penetrării flăcării), R (protecția 
la foc a conductelor) și E (cablaje 
electrice). În funcție de nivelul de încărcare 
și de funcțiunea îndeplinită de un anumit 
element de construcție (de exemplu, 
capacitatea portantă, cerința de limitare 
a propagării radiației termice), fiecare 
astfel de element trebuie să îndeplinească 
durata rezistenței la foc conformă cu 
specificația din normativ.

Dați clic aici pentru mai multe informații:
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Protecția la foc este un aspect-cheie în clădirile cu trafic ridicat. 
În consecință, companiile mai mari sau instituțiile și clădirile 
publice, cum ar fi spitalele, școlile, centrele de îngrijire, centrele 
comerciale, magazinele și hotelurile, au cerințe sporite în ceea ce 
privește rezistența la incendiu. Zonele de intrare și de așteptare, 
precum și coridoarele, sunt zone-cheie, întrucât sunt folosite și 
pe post de căi de evacuare.

În eventualitatea unui incendiu, durează în medie 10-15 minute 
până când echipajul de pompieri sosește la fața locului. Tocmai 
în acest interval este importantă împiedicarea propagării 
flăcărilor.

Pentru a oferi cel mai înalt nivel de siguranță în proiectarea și 
exploatarea acestor clădiri, produsele noastre ignifuge sunt 
clasificate în conformitate cu EN 13501-1. Produsele Flammex 
au un rol funcțional important fără să limiteze libertatea de 
proiectare.

Clasificarea europeană

Pentru mai multe informații, dați clic aici:

Școala Robert Lansemann (DE)

  Raport de clasificare pentru Eurodekor Flammex 
și Eurodekor MDF Flammex 

  Raport de clasificare pentru laminate compacte 
Flammex în conformitate cu EN 438-7

  Raport de clasificare pentru laminate compacte 
Flammex cu ventilare posterioară redusă
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https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_+Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/29ca4eb0-8d1a-44b4-911a-41dedccb51de/Classification_Report_Compact_Laminates_Flammex_Bs1d0_6mm_german_english.pdf


O clasificare în concordanță cu EN 13501 clasifică comportamentul în caz de 
incendiu al materialului de acoperire al unui anumit producător în funcție de 
sistemele acestuia.  
Prin urmare, clasificarea este specifică producătorului și nu este transferabilă 
altor producători. Modificările fundamentale aduse materialului sau sistemului de 
instalare necesită o reclasificare. 

De exemplu: dacă un element acustic este produs dintr-o placă Eurodekor Flammex 
cu decupaje mari de suprafață, trebuie efectuată o postclasificare sau un test 
individual pentru respectivul element.

Standardul de evaluare pentru comportamentul în caz de incendiu al produselor 
pentru construcții la nivel european este un sistem de clasificare publicat la 
începutul anului 2010 cu seria de standarde EN 13501 Clasificarea la foc a 
produselor, elementelor și tipurilor de construcție. Acesta stabilește cerințe 
uniforme pentru rezistența la incendiu la nivel european, împărțind materialele de 
construcție în clasele de reacție la foc A până la F (numite Euroclase), în funcție de 
comportamentul la foc al acestora:
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A –  Incombustibil, nu contribuie la incendiu
B –  Greu inflamabil, 

contribuție foarte limitată la incendiu
C –  Greu inflamabil, 

contribuție limitată la incendiu
D –   Nivel normal de inflamabilitate, 

contribuție acceptabilă la incendiu
E –   Nivel normal de inflamabilitate, 

comportament acceptabil în caz de 
incendiu

F –   Ușor inflamabil, 
performanță nedeterminată

Subdiviziunile suplimentare clasifică efectele 
secundare ale incendiilor, cum ar fi producerea 
de fum (s = smoke) și particulele/picăturile 
intumescente din materialele de construcție (d 
= droplets):

s1 Degajare redusă de fum
s2 Degajare de fum de nivel mediu
s3  Degajare mare de fum sau nivel netestat al 

fumului degajat

d0  Fără picături/particule intumescente în 
primele 600 de secunde

d1  Fără picături/particule intumescente cu 
o durată de luminozitate remanentă mai 
lungă de 10 secunde în decurs de 600 de 
secunde

d2 Nici d0, nici d1
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 → Raport de test  
Înregistrarea performanței pentru un singur test. Nu indică dacă cerințele 
sunt îndeplinite.

 → Raport de clasificare  
Raport asupra clasificării unui produs după efectuarea mai multor teste 
(testare multiplă). Se garantează faptul că întregul sortiment de produse 
a fost supus testelor. În plus față de testul SBI (EN 13823), se efectuează, 
de asemenea, un test în conformitate cu testul arzătorului mic (EN 11925-
2).

 → DoP Declarație de performanță  
Declarațiile de performanță prezintă parametrii esențiali ai produsului. 
Parametrii de declarat sunt specificați de standardul armonizat 
relevant. Datele de performanță sunt colectate din tabelele standardului 
armonizat, din rezultatul testelor producătorului sau din testări externe. 
Nivelul de performanță, cum ar fi comportamentul în caz de incendiu, 
este monitorizat prin teste periodice (de două ori pe an) de un institut 
extern de testare. În cazul produselor Flammex, numărul documentului 
DoP este alcătuit din abrevierea FR și numărul de rețetă al panoului 
suport. Numărul DoP este înscris pe eticheta produsului, direct sub 
marcajul CE. Toate declarațiile de performanță necesare pot fi găsite pe 
pagina noastră de pornire în secțiunea Produse în categoria Descărcări. 
În principiu, valabilitatea declarației de performanță este nelimitată, atât 
timp cât tipul de produs rămâne același.

 → Evaluarea conformității pentru Regatul Unit  
Ca urmare a faptului că Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană pe 
data de 01.01.2021, toate standardele și specificațiile europene nu 
mai sunt valabile pentru Marea Britanie. Pe durata unei perioade de 
tranziție, valabilitatea produselor conforme CE a fost asigurată până 
la finalul anului 2022. Pe durata perioadei de tranziție, este posibilă 
obținerea aprobării UK CA pentru produse pentru construcții. Întrucât 
toate standardele și specificațiile din Regatul Unit sunt bazate în prezent 
pe standardul european, toate specificațiile trebuie îndeplinite în 
conformitate cu standardele europene armonizate enumerate. 

Documentele pentru 
clasificarea europeană

Frumusețe și bunăstare, © Dougan Contracts; 
Decor folosit H1146 ST10 Stejar Bardolino gri 

Pentru mai multe informații, dați clic aici:

  DoP Eurodekor Flammex E1 P2 CE (FR001)

  DoP Eurodekor Flammex E1E05 TSCA Hydro P3 CE (FR223) 

  DoP Eurodekor MDF Flammex E1 TSCA ST CE (FR500)

  DoP Laminat compact Flammex CE 

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 12

https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_+Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/630a318d-9415-4c37-8456-9860ab876443/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_and_Eurodekor_MDF_Flammex_Romanian.pdf
https://www.egger.com/get_download/304e2968-712b-4090-8dac-04f39c52e0dd/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_223FR_Romanian.pdf
https://www.egger.com/get_download/241445f4-3da5-4984-819a-841900562e37/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_MDF_Flammex_500FR_Romanian.pdf
https://www.egger.com/get_download/ddc8e81a-da69-467e-ac20-8e509c032000/Declaration_of_performance_CE_Compact_Laminate_Flammex_CE.pdf


 → Marcaj CE  
Marcajul CE certifică faptul că bunurile sunt conforme cu 
cerințele Uniunii Europene.  
Obiectivul este acela de a garanta bunuri sigure, 

ireproșabile și de înaltă calitate pe toate piețele europene. Produsele 
pentru construcții reglementate printr-un standard armonizat sunt 
supuse prevederilor Regulamentului privind produsele de construcție. 
Prin urmare, declarația de performanță și marcajul CE sunt obligatorii. 
 
Standardele armonizate sunt standarde europene pentru produse, 
procese de producție sau servicii. EN 13986 se aplică materialelor pe 
bază de lemn. Acesta definește, în termeni generali, materialele pe bază 
de lemn destinate folosirii în construcție, specifică proprietățile-cheie 
ale acestora și descrie metode de testare potrivite pentru determinarea 
acestor proprietăți. EN 13986 acoperă materialele pe bază de lemn brute, 
cu strat de acoperire, furniruite și lăcuite.  
 
În cazul laminatelor și laminatelor compacte, standardul armonizat 
relevant este seria de standarde EN 438. Deosebit de relevantă este 
partea din standardul EN 438-7 pentru marcajul CE al laminatelor 
compacte și al panourilor compozite.  
 
Prin marcajul CE și declarația de performanță, noi, în calitate de 
producător, ne asumăm responsabilitatea pentru conformitatea 
produsului cu performanța declarată. Conformitatea produselor 
pentru construcții este atribuită diferitelor sisteme AVCP (+1, 1, +2, 
3 și 4), în funcție de proiectare. Produsele din sistemul 4, cum ar fi 
placa de PAL Eurospan P2 sau laminatele compacte cu miez negru, 
pot fi autodeclarate de către producător. Produsele cu performanță 
suplimentară, cum ar fi produsele Flammex cu comportament 
îmbunătățit la foc, fac obiectul sistemului 1. Aceste produse nu mai pot fi 
autodeclarate de către producător.  
 
În cazul produselor ignifuge, un institut independent și acreditat de 
testare monitorizează de două ori pe an producătorul, producția, 
laboratorul și standardele de calitate ale acestuia. În plus, proprietățile 
la foc sunt, de asemenea, verificate pe baza mostrelor de testare 
eșantionate de către auditor. Așadar, performanța și calitatea continue 
ale produselor sunt, de asemenea, testate și certificate de un organism 
extern. Certificatul CE este emis de institutul de testare în acest scop.  
 
Valabilitatea certificatului CE este, în principiu, nelimitată, atât timp cât 
tipul de produs și toate specificațiile sunt respectate.

Frumusețe și bunăstare, © Dougan Contracts; 
Decor folosit H1146 ST10 Stejar Bardolino gri 

Pentru mai multe informații, dați clic aici:

 Certificat CE 
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Produse pentru construcții

Termenul de produs pentru construcții este folosit pentru a defini 

materiale de construcție, componente și instalații fabricate cu scopul 

de a fi instalate permanent în structuri de clădiri.

Materiale de construcție 

Material de construcție reprezintă termenul folosit în construcția 

de clădiri, de exemplu, oțel, lemn, beton etc. Pot fi utilizate doar 

materialele de construcție care au trecut cu succes un test destinat 

materialelor de construcție. Cu privire la comportamentul în caz de 

incendiu al acestora, materialele de construcție din Europa sunt 

împărțite pe clase de reacție la foc. 

Clasificarea materialelor de construcție în funcție de reacția la foc

Materialele de construcție sunt clasificate cu privire la 

combustibilitatea și inflamabilitatea acestora la nivel european în 

conformitate cu EN 13501 Clasificarea la foc a produselor, elementelor 

și tipurilor de construcție. Termenul de clasă de protecție la foc este 

deseori folosit în loc de clasă de reacție la foc. 

Abreviere:

A – Incombustibil, nu contribuie la incendiu

B –  Greu inflamabil, 

contribuție foarte limitată la incendiu

C – Greu inflamabil, contribuție limitată la incendiu

D –  Nivel normal de inflamabilitate, 

contribuție admisibilă la incendiu

E –  Nivel normal de inflamabilitate, comportament acceptabil la foc

F – Ușor inflamabil, performanță nedeterminată

Materialele de construcție sunt împărțite în:

 � Incombustibile

 � Greu inflamabile

 � Nivel normal de inflamabilitate

Elemente de construcție 

Elementele de construcție sunt părți componente ale structurii 

clădirilor realizate din materiale de construcție, cum ar fi pereții, 

planșeele, stâlpii, scările și ușile. Elementele de construcție pentru 

care se aplică prevederile normativelor de construcții sunt testate și 

clasificate în mod specific în conformitate cu norma europeană EN 

13501. Din perspectiva protecției la foc, elementele de construcție 

se împart în elemente portante, elemente de contravântuire (fără rol 

separator) și elemente de închidere (pereți despărțitori). Elementele 

de construcție sunt clasificate în funcție de cerința de rezistență la foc 

a fiecăruia.

Compartiment de incendiu

Un compartiment de incendiu este o zonă 

demarcată structural care, în cazul unui incendiu, 

se deteriorează prin ardere controlată conform 

scenariului asumat, nepermițând astfel propagarea 

focului către alte compartimente de incendiu. 

Propagarea focului la compartimentele adiacente 

este prevenită prin componente rezistente la foc.

Sarcină termică

Sarcina termică reprezintă cantitatea totală și tipul 

de materiale combustibile. Aceasta provine din 

toate materialele combustibile încorporate sau care 

se află într-o clădire. Sarcina termică totală este 

obținută prin adunarea tuturor sarcinilor termice 

dintr-o încăpere.

Efecte secundare ale incendiilor

Efectele secundare ale incendiilor sunt, spre exemplu, degajarea de 

fum (s = smoke) și producerea de picături/particule intumescente 

(d = droplets) de către materiale de construcție supuse focului. Ele 

sunt avute în vedere în EN 13501 clasificarea la foc a produselor și 

elementelor de construcție.

Protecție la incendiu

Protecția la incendiu reprezintă ansamblul măsurilor menite să 

prevină producerea și propagarea unui incendiu și care permit 

salvarea oamenilor și a animalelor, precum și operațiunile eficiente 

de combatere a incendiilor în eventualitatea unui incendiu. La modul 

general, protecția la incendiu se împarte în protecție preventivă și 

protecție activă (sau defensivă). Protecția preventivă la incendiu 

cuprinde toate măsurile menite să împiedice și să limiteze eficient 

apariția, propagarea și efectele incendiilor. Protecția preventivă la 

incendiu cuprinde toate aspectele ce țin de protejarea structurală, 

tehnică și organizatorică la incendiu.

Comportamentul la foc (proprietățile la foc)

Comportamentul la foc reprezintă termenul folosit pentru a descrie 

comportamentul substanțelor și materialelor expuse la foc. 

Termeni tehnici 

Școală primară (CZ), © Filip Györe; 
Decor folosit H3303 ST10 Stejar Hamilton natur
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Comportamentul în caz de incendiu este împărțit pe clase diferite de 

materiale de construcție. 

Regulamentul european privind produsele pentru construcții 

În data de 1 iulie 2013, noul Regulament privind produsele pentru 

construcții (RPC) a înlocuit Directiva privind produsele pentru 

construcții (DPC), care era în vigoare din 1989. Fiind un regulament 

european, acesta se aplică în prezent în toate statele membre. 

Obiectivul acestuia este acela de a elimina barierele în ceea ce 

privește comerțul pe piața internă. RPC reglementează condițiile 

pentru introducerea pe piața europeană a produselor pentru 

construcții și specifică cerințele general valabile pentru declarația de 

performanță a producătorului și marcajul CE.

Rezistența la foc/clasă de rezistență la foc

Rezistența la foc a unui element de construcție reprezintă durata 

pentru care își păstrează funcția în eventualitatea unui incendiu 

obișnuit. În funcție de elementul de construcție testat, sunt definite 

cerințe cu privire la capacitatea portantă, etanșarea la flacără și 

izolarea termică, printre altele. Împreună cu alte criterii, rezistența 

la foc formează clasa de rezistență la foc a unei componente de 

clădire. EN 13501 a fost introdus ca standard european. Partea a 2-a a 

standardului acoperă clasele de rezistență la foc. 

Valoare FIGRA = fire growth rate = rata de propagare a căldurii

Valoarea maximă a coeficientului dintre rata de degajare a căldurii 

eșantionului și timpul asociat, cu un prag THR de 0,2 MJ sau 0,4 MJ.

Intumescență

În termeni de protecție preventivă la incendiu, intumescența 

înseamnă creșterea deliberată a volumului unui material de 

construcție atunci când este expus la căldură. Scopul este acela de a 

forma un strat izolator cu rol de barieră termică. 

Test SBI

Testul SBI (SBI = „Single Burning Item”) este o metodă de testare 

pentru determinarea comportamentului în caz de incendiu al 

produselor pentru construcții atunci când sunt supuse la o 

solicitare termică de un singur obiect cuprins de flăcări, cu excepția 

pardoselilor. Evoluția incendiului este înregistrată metrologic pe 

o perioadă de 20 de minute, ceea ce permite calcularea ratelor de 

degajare a căldurii și de producere a fumului. Efectele secundare 

ale incendiilor, cum ar fi reziduurile/picăturile intumescente, sunt 

înregistrate vizual. Rezultatele testului pot fi utilizate în cadrul unei 

clasificări a materialelor de construcție în conformitate cu standardul 

EN 13501-1. Cel puțin trei eșantioane trebuie testate ca parte din 

clasificare.

SMOGRA = smoke growth rate = rata de degajare a fumului

Valoarea maximă a coeficientului dintre viteza de emisie a fumului din 

eșantion și timpul corespunzător. 

THR = emisia totală de căldură

Energia totală degajată de acțiunea arzătorului principal.

TSP = emisia totală de fum

Emisia totală de fum cauzată de solicitarea exercitată asupra 

arzătorului principal.

Școală de barmani (DE), © Friedrich Schwarze GmbH & Co. KG; 
Decor folosit H3303 ST10 Stejar Hamilton natur

Magazin (CZ), © Ing. Adéla Dort (For Street Racing s.r.o.); 
Decor folosit H1400 ST36 Attic Wood

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 15



Produsele
Flammex

16



Instituțiile și clădirile publice, cum ar fi spitalele, școlile, centrele 
de îngrijire, centrele comerciale, magazinele și hotelurile, au 
cerințe mai stricte în ceea ce privește protecția la incendiu. 
Gama noastră de produse Flammex ignifuge întrunește 
specificațiile standardelor internaționale. Produsele Flammex 
sunt deosebit de funcționale, ușor de prelucrat și reciclabile, 
precum materialele pe bază de lemn convenționale.

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 17



Eurodekor® Flammex P2 CE

Descrierea produsului
Eurodekor Flammex P2 CE sunt plăci de PAL ignifuge, acoperite 
cu rășină melaminică, pentru mobilier și amenajări interioare 
cu cerințe stricte în ceea ce privește comportamentul în caz de 
incendiu. Plăcile Flammex îndeplinesc cerințele din EUROCLASA 
B-s2, d0 în conformitate cu EN 13501-1.

Lemnul nostru provine din surse 100 % verificate legal și 
controlate în conformitate cu ISO 38200. La cerere sunt 
disponibile și produse certificate FSC. 

Muzeul Grenzhus (D), © Barlo Fotografik; Decoruri folosite W1000 ST9 Alb Premium, U321 ST9 Roșu China
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  Aflați mai multe la  
www.egger.com/eurodekor-flammex-P2

https://www.egger.com/shop/ro_RO/interior/product-detail/EURODEKORFLAMMEXE1P2


Detalii despre produs

Acoperire Structură multistrat 0,3 mm pe fiecare parte (= 0,6 mm pe ambele părți)

Structuri disponibile SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Proprietăți  � Produs greu inflamabil (ignifug)
 � Emisii medii de fum
 � Eliberează o cantitate mică de căldură
 � Nu arde cu picurare 

Dimensiuni (mm) Format: 5.610/2.800 x 2.070 Grosimi: 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38

Comportament în caz de incendiu / 
clasă de reacție la foc

în conformitate cu EN 13501-1 B-s2, d0

Avantaje  � Realizarea de proiecte cu cerințe ridicate de rezistență la incendiu
 � Design armonios cu soluții de produse ignifuge
 � Decorurile asortate cu produse neignifuge oferă o libertate maximă de proiectare
 � Poate fi reciclat precum materialele pe bază de lemn convenționale

Domenii de utilizare

Protecția preventivă la incendiu a mobilierului și amenajărilor 
decorative de interior în cazul placărilor de pereți și tavane, 
elementelor de fixare, pereților despărțitori și a mobilierului 
din spațiile publice. 

Hârtie decorativă impregnată cu rășină melaminică

Placă brută Eurospan P2 CE 

Hârtie de protecție ignifugă

Hârtie de protecție ignifugă

Hârtie decorativă impregnată cu rășină melaminică

Structura produsului

Dați clic aici pentru mai multe informații:

 Raport de clasificare

  DoP Eurodekor Flammex E1 P2 CE (FR001)

 EHD

 Fișă cu date tehnice

 Instrucțiuni de prelucrare

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 19

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/630a318d-9415-4c37-8456-9860ab876443/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_and_Eurodekor_MDF_Flammex_Romanian.pdf
https://www.egger.com/get_download/3567112d-596a-4d33-937e-d023616554ff/Environmental_Health_Datasheet_Eurodekor_E1_P2_CE.pdf
https://www.egger.com/get_download/2c33a0f2-988f-4f64-b4c2-3125f9bd1e82/Fisa_tehnica_a_produsului_Eurodekor.pdf
https://www.egger.com/get_download/51fb37cc-2b59-4d26-b76c-8d12c7a51973/Processing_Instruction_Eurodekor_English.pdf


Eurodekor® Flammex Hydro P3 CE

Descrierea produsului

Eurodekor Flammex Hydro P3 CE sunt plăci de PAL ignifuge, 
acoperite cu rășină melaminică, pentru mobilier și amenajări 
interioare în medii umede cu cerințe stricte în ceea ce privește 
comportamentul în caz de incendiu. Plăcile Flammex îndeplinesc 
cerințele clasei europene de reacție la foc EUROCLASA B-s2, d0 în 
conformitate cu EN 13501-1.

Lemnul nostru provine din surse 100 % verificate legal și 
controlate în conformitate cu ISO 38200. La cerere sunt 
disponibile și produse certificate FSC. 

Școală primară (CH), © Photography Anne-Laure Lechat; Decor folosit H1334 ST9 Stejar Sorano deschis
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  Aflați mai multe la 
www.egger.com/eurodekor-flammex-P3

https://www.egger.com/eurodekor-flammex-e1e05p3


Detalii despre produs

Acoperire Structură multistrat 0,3 mm pe fiecare parte (= 0,6 mm pe ambele părți)

Structuri disponibile SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Proprietăți  � Rezistență mare la umflare
 � Produs greu inflamabil (ignifug)
 � Emisii medii de fum

 � Eliberează o cantitate mică de căldură
 � Nu arde cu picurare

Dimensiuni (mm) Format: 5.610/2.800 x 2.070 Grosimi: 16, 18

Comportament în caz de incendiu / 
clasă de reacție la foc

în conformitate cu EN 13501-1 B-s2, d0

Avantaje  � Realizarea de proiecte în încăperi umede cu cerințe ridicate de rezistență la incendiu
 � Design armonios cu soluții de produse ignifuge
 � Decorurile asortate cu produse neignifuge oferă o libertate maximă de proiectare
 � Poate fi reciclat precum materialele pe bază de lemn convenționale

Domenii de utilizare

Protecția preventivă la incendiu a mobilierului și amenajărilor 
decorative de interior în medii umede în cazul placărilor de 
pereți și tavane, elementelor de fixare, pereților despărțitori și 
a mobilierului din spațiile publice. 

Placă brută Eurospan Hydro P3 CE

Hârtie de protecție ignifugă

Hârtie de protecție ignifugă

Hârtie decorativă impregnată cu rășină melaminică

Hârtie decorativă impregnată cu rășină melaminică

Structura produsului

Dați clic aici pentru mai multe informații:

 Raport de clasificare

  DoP Eurodekor Flammex E1E05 TSCA Hydro P3 CE 
(FR223)

 Fișă cu date tehnice

 Instrucțiuni de prelucrare

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 21

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/304e2968-712b-4090-8dac-04f39c52e0dd/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_223FR_Romanian.pdf
https://www.egger.com/get_download/2c33a0f2-988f-4f64-b4c2-3125f9bd1e82/Fisa_tehnica_a_produsului_Eurodekor.pdf
https://www.egger.com/get_download/51fb37cc-2b59-4d26-b76c-8d12c7a51973/Processing_Instruction_Eurodekor_English.pdf


Eurodekor® MDF Flammex CE

Descrierea produsului
Eurodekor MDF Flammex CE este o placă bine profilată, ignifugă și 
acoperită cu rășină melaminică. Are proprietăți fizice superioare și este 
potrivită pentru mobilier și amenajări interioare cu cerințe stricte în 
ceea ce privește comportamentul în caz de incendiu. Plăcile Flammex 
îndeplinesc cerințele clasei europene de reacție la foc EUROCLASA B-s2, 
d0 în conformitate cu EN 13501-1.

Lemnul nostru provine din surse 100 % verificate legal și controlate 
în conformitate cu ISO 38200. La cerere sunt disponibile și produse 
certificate FSC. 

Pavilionul german de expoziții 2015 (IT), © Nicolas Tarantino; Decor folosit: H3309 ST28 Stejar Gladstone nisip
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  Aflați mai multe la  
www.egger.com/eurodekor-mdf-flammex

https://www.egger.com/shop/ro_RO/interior/product-detail/EURODEKORMDFFLAMMEXE1ST


Detalii despre produs

Acoperire Structură multistrat 0,3 mm pe fiecare parte (= 0,6 mm pe ambele părți)

Structuri disponibile SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Proprietăți  � Produs greu inflamabil (ignifug)
 � Producere medie de fum 
 � Nu arde cu picurare

 � Rezistență ridicată la tracțiune 
transversală și canturi rezistente

 � Rezistență mare la umflare
 � Profilare ușoară

Dimensiuni (mm) Format: 5.610/2.800 x 2.070 Grosimi: 16, 18, 19, 22, 25

Comportament în caz de incendiu / 
clasă de reacție la foc

în conformitate cu EN 13501-1 B-s2, d0

Avantaje  � Realizarea de proiecte cu cerințe ridicate de rezistență la incendiu
 � Posibilități extinse de design (elemente profilate, piese cu formă liberă, frezare de 

suprafață) 
 � Design armonios cu soluții de produse ignifuge
 � Decorurile asortate cu produse neignifuge oferă o libertate maximă de proiectare
 � Poate fi reciclat precum materialele pe bază de lemn convenționale

Domenii de utilizare

Protecția preventivă la incendiu a mobilierului și amenajărilor decorative de interior. Pentru aplicațiile care necesită 
un panou pe bază de lemn cu profilare ușoară, cum ar fi placarea pereților, pereții despărțitori și mobilierul din 
spațiile publice. 

Hârtie decorativă impregnată cu rășină melaminică

Placă MDF

Hârtie de protecție ignifugă

Hârtie de protecție ignifugă

Hârtie decorativă impregnată rășină melaminică

Structura produsului

Dați clic aici pentru mai multe informații:

 Raport de clasificare

  DoP Eurodekor MDF Flammex E1 TSCA ST CE (FR500)

 Fișă cu date tehnice

 Instrucțiuni de prelucrare

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 23

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/241445f4-3da5-4984-819a-841900562e37/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_MDF_Flammex_500FR_Romanian.pdf
https://www.egger.com/get_download/2c33a0f2-988f-4f64-b4c2-3125f9bd1e82/Fisa_tehnica_a_produsului_Eurodekor.pdf
https://www.egger.com/get_download/51fb37cc-2b59-4d26-b76c-8d12c7a51973/Processing_Instruction_Eurodekor_English.pdf


Laminate compacte Flammex CE

Descrierea produsului

Laminatele compacte au un design atractiv și proprietăți 
excepționale. Durabilitatea și rezistența la umiditate le 
recomandă ca material ideal pentru aplicații de interior, unde 
sunt necesare atât o rezistență crescută la uzură, cât și o atenție 
sporită la igienă și curățenie. Laminatele compacte Flammex CE 
sunt fabricate cu un miez negru și sunt clasificate ca B-s2, d0, 
în conformitate cu EN 13501-1. Cu ventilare posterioară redusă și 
substructură ignifugă sau neinflamabilă, laminatele compacte 
Flammex CE pot fi clasificate și utilizate chiar și ca B-s1, d0.

Pavilionul german de expoziții 2015 (IT), © Nicolas Tarantino; Decor folosit: H3309 ST28 Stejar Gladstone nisip
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  Aflați mai multe la 
www.egger.com/compact-laminate-flammex

https://www.egger.com/compact-laminate-flammex


Detalii despre produs

Proprietăți  � Produs greu inflamabil (ignifug)
 � Emisii medii de fum
 � Nu arde cu picurare
 � Rezistente la abraziune, impact și 

zgâriere

 � Impermeabile
 � Igienice
 � Rezistente la mulți agenți de curățare și 

substanțe chimice

Structuri disponibile ST2, ST9, ST10, ST15, ST22, ST87

Dimensiuni (mm) Format: 5.600/2.790 x 2.060 Grosimi: 6, 8, 10 (alte grosimi la cerere) 

Comportament în caz de incendiu / 
clasă de reacție la foc

în conformitate cu EN 13501-1 B-s2, d0

Avantaje  � Realizarea de proiecte cu cerințe ridicate de rezistență la incendiu
 � Segment de afaceri extins datorită aplicabilității în domeniul igienei și al camerelor 

sterile
 � Design armonios cu soluții de produse ignifuge
 � Decorurile asortate cu produse neignifuge oferă o libertate maximă de proiectare

Domenii de utilizare

Protecția preventivă la incendiu a mobilierului și amenajărilor decorative de interior. Pentru aplicații de interior cu 
uzură crescută, cum ar fi placarea pereților sau zonele unde se acordă o atenție sporită la igienă și curățenie. Printre 
acestea se numără încăperile sanitare, dar și camerele sterile, spitalele și restaurantele. Laminatele compacte sunt 
ideale pentru soluții cu canturi deschise, datorită rezistenței acestora la umiditate. 

Strat de protecție (pentru 
decoruri imprimate)Structura produsului

Hârtie decorativă impregnată cu rășină

Strat de protecție (pentru decoruri imprimate)

Straturi mediane impregnate cu rășină

Hârtie decorativă impregnată cu rășină

Dați clic aici pentru mai multe informații:

  Raport de clasificare pentru laminate compacte Flam-
mex în conformitate cu EN 438-7 

  Raport de clasificare pentru Flammex cu ventilare 
posterioară redusă

 DoP Laminate compacte Flammex CE

 Fișă cu date tehnice

 Instrucțiuni de prelucrare

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 25

https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/29ca4eb0-8d1a-44b4-911a-41dedccb51de/Classification_Report_Compact_Laminates_Flammex_Bs1d0_6mm_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/ddc8e81a-da69-467e-ac20-8e509c032000/Declaration_of_performance_CE_Compact_Laminate_Flammex_CE.pdf
https://www.egger.com/get_download/76771f50-ff39-43d8-b8fc-c3545d37d8c9/Technical_datasheet_Compact_Laminates_Flammex.pdf
https://www.egger.com/get_download/53236030-239f-4c95-a2f4-bb1edd23104a/Instructiuni_de_prelucrare_Laminate_compact.pdf


Descrierea produsului

Laminatele Flammex sunt adecvate ca materiale decorative 
ignifuge de acoperire, în combinație cu plăcile de bază ignifuge. 
Combinațiile cu plăcile suport corespunzătoare permit aplicații 
cu cerințe stricte în ceea ce privește comportamentul în caz de 
incendiu. Acestea îndeplinesc cerințele clasificării germane 
pentru materiale de construcție clasa B1 și cele ale clasificării 
franceze privind reacția materialelor la foc, clasa M1.

Laminate Flammex

Vahle Automation (AT), © Julian Hoeck; Decor folosit: U708 ST9 Gri deschis
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  Aflați mai multe la  
www.egger.com/laminate-flammex

https://www.egger.com/laminate-flammex


Detalii despre produs

Proprietăți  � Produs greu inflamabil (ignifug)
 � Emisie redusă de fum

 � Nu arde cu picurare
 � Rezistente la abraziune, impact și 

zgâriere

Structuri disponibile ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST16, ST19, ST22, ST36, ST87

Dimensiuni (mm) Format:  Standard: 2.800/3.050 x 1.310 
lungime variabilă de la 800-5.600

Grosimi: 0,6, 0,8

Avantaje  � Realizarea de proiecte cu cerințe ridicate de rezistență la incendiu
 � Potrivit pentru suprafețe orizontale și verticale pentru mobilier și amenajări interioare 

pentru spații publice 
 � Design armonios cu soluții de produse ignifuge
 � Decorurile asortate cu produse neignifuge oferă o libertate maximă de proiectare
 � Poate fi reciclat precum materialele pe bază de lemn convenționale

 

Domenii de utilizare

Laminatele reprezintă soluția ideală pentru suprafețele orizontale și verticale cu uzură medie spre ridicată, precum 
și pentru elemente curbate sau rotunjite. Acestea sunt adecvate ca materiale decorative ignifuge de acoperire, în 
combinație cu plăci de bază ignifuge în ceea ce privește protecția preventivă la incendiu. 

Strat de protecție (pentru decoruri imprimate)

Hârtie cu față dublă

Hârtii Kraft impregnate cu sulfat

Hârtie decorativă impregnată

Structura produsului

Dați clic aici pentru mai multe informații:

 EPD

 Fișă tehnică

 Instrucțiuni de prelucrare

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 27

https://www.egger.com/get_download/34e35a79-937d-4c86-b891-3f063bdd2496/Environmental_product_declaration_Laminate_Flammex.pdf
https://www.egger.com/get_download/5d24fc85-903a-43f8-ab3c-4d27648810b8/TD_EGGER_Laminate_Flammex_ro.pdf
https://www.egger.com/get_download/5851b385-cd76-4356-aa0c-06a85323d1a7/Processing_instructions_Laminates.pdf


Modul de acțiune a 
stratului ignifug de suprafață

Imaginile prezintă secțiunea transversală a produsului după un test exemplificativ efectuat în laboratorul intern.  
Acestea documentează rezultatul după o expunere de 30 de minute la flacără prin folosirea unui arzător Bunsen.  
Testul nu corespunde niciunei specificații standard. 

Comparația comportamentului în caz de incendiu 

Flăcări

Spumă de carbon

Funcție de izolare

Panou suport Eurospan P2 

Secțiune transversală Eurodekor Flammex  
după 30 de minute de ardere 

Secțiune transversală Eurodekor 
după 30 de minute de ardere 

Sub influența căldurii, agentul intumescent conținut în hârtia de protecție 
declanșează o reacție chimică în mai multe etape (așa-numita reacție 
intumescentă). Aceasta duce la formarea de spumă de carbon. Aceasta 
are un efect izolator asupra materialului de bază. Datorită acestui strat 
izolator, o temperatură mai mică ajunge la suprafața materialului panoului 
suport pentru o anumită perioadă de timp. Acest lucru întârzie incendiul 
și încetinește procesul per ansamblu. Această tehnologie este folosită în 
plăcile Eurodekor Flammex.

Eurodekor Flammex Eurodekor
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 Link către videoclip

https://youtu.be/cNk0GoiHExE
https://youtu.be/cNk0GoiHExE


Modul de acțiune a 
straturilor compozite ignifuge

Laminate Flammex Laminate compacte Flammex CE

Substanța ignifugă pe bază de fosfat conținută în hârtia Kraft cu sulfat 
declanșează o reacție de condensare atunci când este expusă la căldură. 
Reacția chimică trebuie să fie alimentată constant cu energie, ceea ce 
atenuează procesul de piroliză. Apa produsă de condens trebuie, de 
asemenea, evaporată. Acest fenomen încetinește și mai mult incendiul. 

Folosim această tehnologie pentru laminate și laminate compacte de tip 
Flammex.

Abur ApăFlăcări 
Strat compozit cu 
material ignifug 
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Nu trebuie să faceți compromisuri în ceea ce privește designul și calitatea 
pentru proiectele cu cerințe sporite de protecție la incendiu atunci când 
vine vorba despre amenajări interioare. Datorită combinării decorurilor 
cu materialele colecției EGGER de produse decorative, acest lucru nu este 
necesar. Potrivite pentru aplicația respectivă, produsele noastre Flammex 
- Eurodekor, Eurodekor MDF, laminatele și laminatele compacte sunt 
disponibile ca materiale ignifuge. În plus, vă oferim soluții de canturi care se 
asortează perfect cu decorul și structura.

Combinarea decorului cu materialul
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  Aflați mai multe la www.egger.com/decor-variety

https://www.egger.com/decor-variety


Clasificarea produselor EGGER 
Clasa europeană de reacție la foc 
în conformitate cu standardul  
EN-13501-1

Produs Euroclasă Informații suplimentare 
(structură, gama de grosime, certificat de testare etc.)

Materiale de construcție greu 
inflamabile Laminate compacte Flammex CE B-s1, d0 Clasificare > 6 mm cu spațiu 

redus de ventilare posterioară și substructură B sau A

Laminate compacte Flammex CE B-s2, d0 Clasificare 5-13 mm

Eurodekor Flammex P2 CE B-s2, d0 Clasificare 12-38 mm 

Eurodekor Flammex Hydro P3 CE B-s2, d0 Clasificare 16-38 mm 

Eurodekor MDF Flammex CE B-s2, d0 Clasificare 12-38 mm 
Materiale de construcție cu un 
nivel normal de inflamabilitate PerfectSense Premium Matt/Gloss D-s1, d0 Certificat individual de testare  

> raport de testare la cerere
Eurospan P2 CE

D-s2, d0

Clasificat fără teste suplimentare (CWFT)
În conformitate cu EN 13986 ≥ 9 mm și densitate brută 
> 600 kg/m³ 
> fără gol de aer în spatele materialului pe bază de lemn
În conformitate cu EN 13986 ≥ 15 mm și densitate brută 
> 600 kg/m³ 
> cu gol de aer închis în spatele materialului pe bază de 
lemn
În conformitate cu EN 13986 ≥ 18 mm și densitate brută 
> 600 kg/m³ 
> cu gol de aer deschis în spatele materialului pe bază 
de lemn

Eurospan Hydro P3 CE

Eurospan F****

MDF ST CE

Eurodekor P2 CE

Eurodekor Hydro P3 CE 

Eurodekor F****

Eurodekor MDF ST CE

Laminate compacte cu miez negru CE D-s2, d0 Clasificat fără teste suplimentare (CWFT) 
> în conformitate cu EN 348-4

Clasa SUA de reacție la foc în 
conformitate cu standardul ASTM 
E84 

Produs Clasa Informații suplimentare

Laminate Flammex A Certificat individual de testare 0,8 mm

Laminate compacte Flammex CE A Certificat individual de testare 6-13 mm

Laminate cu miez colorat A Certificat individual de testare 0,8 mm

Laminate XL A Certificat individual de testare 0,8 mm

Laminate B Certificat individual de testare 0,8 mm

Laminate compacte cu miez negru B Certificat individual de testare 3-13 mm

Eurodekor E1 TSCA P2 CE C Certificat individual de testare 6,3-38 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA ST CE C Certificat individual de testare 12-28 mm

PerfectSense Premium Matt/Gloss C Certificat individual de testare 10-25 mm

Clasa canadiană de reacție la foc 
în conformitate cu standardul 
ULC-S102:2018

Produs 
Propagarea 
flăcărilor/
producerea de fum

Informații suplimentare 

Eurodekor E1 TSCA P2 CE 111/273 Certificat individual de testare 6,3 mm

Eurodekor E1 TSCA P2 CE 69/212 Certificat individual de testare 38 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA CE 173/92 Certificat individual de testare 12 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA CE 95/128 Certificat individual de testare 28 mm

PerfectSense Premium Matt/Gloss 220/179 Certificat individual de testare 10 mm

PerfectSense Premium Matt/Gloss 216/154 Certificat individual de testare 25 mm

Clasa rusească de reacție la foc 
în conformitate cu Legea federală 
nr. 123 

Produs Clasa Informații suplimentare

Eurodekor Flammex E1E05 P2 CE KM2 12-38 mm

Laminate compacte Flammex CE KM2 5-13 mm

Laminate Flammex KM3 0,8 mm

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 31



Produse incombustibile
Decorurile colecției EGGER de produse decorative sunt disponibile și în versiunea 
incombustibilă A2-s1, d0 de la producătorii menționați. Dacă este necesar, contactați 
producătorii din lista alăturată. 

Spitalul municipal Lüneburg, (DE), © Eurodeco; Decor folosit W1000 ST9 Alb Premium
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EURODECO WALLSYSTEM GmbH
Ramsried 20
93444 Bad Kötzting, Germania
 
t +49 9941 908850
e info@eurodeco-wallsystem.de

ED. HECKEWERTH NACHF. GMBH & CO. KG
Siemensstraße 13
32120 Hiddenhausen, Germania
 
t +49 5223 987 – 0
e info@heckewerth.de

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 33
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 https://www.eurodeco-wallsystem.de
http://www.eurodeco-wallsystem.de/de/
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https://www.heckewerth.de/startseite/


Substanțele ignifuge folosite pentru produsele Eurodekor 
Flammex sunt diferite față de cele folosite pentru laminatele 
compacte și laminatele Flammex?
Există diferențe cu privire la modul de funcționare. Cu toate 
acestea, baza chimică este întotdeauna un fosfat. Eurodekor 
Flammex folosește deja noua tehnologie bazată pe aditivi 
intumescenți. Laminatele și laminatele noastre compacte 
funcționează cu o substanță ignifugă pe bază de condens. 
Este necesar un mod de acțiune alternativ la baza clasică de 
condensare, ca urmare a cantității mici, dar concentrate de 
substanță ignifugă din stratul de acoperire al plăcii Eurodekor 
Flammex.

Produsele Flammex trebuie prelucrate diferit față de 
produsele standard?
Pentru prelucrarea laminatelor compacte și a laminatelor de 
calitate Flammex, se aplică aceleași specificații ca în cazul 
materialelor standard. În cazul Eurodekor, este de reținut 
faptul că noile materiale Flammex Eurodekor au o structură 
multistrat pe ambele părți (0,3 mm pe fiecare parte). Prin 
urmare, se aplică recomandările de prelucrare a materialelor 
Eurodekor Plus.

Produsele Flammex pot fi prelucrate ulterior, după preferințe?
Cu produsele Flammex nu există aproape nicio limită în ceea 
ce privește libertatea de proiectare. Totuși, trebuie reținut 
faptul că modificările fundamentale la produs necesită o 
reclasificare a materialului sau a întregului sistem. Așadar, la 
prelucrarea laminatelor Flammex, este întotdeauna necesară 
furnizarea dovezii de protecție la incendiu pentru sistemul 
compozit creat la unitatea de producție a clientului. Acest 
principiu se aplică și atunci când produsele Flammex sunt 
vopsite. O dovadă separată a eficacității elementului este 
necesară și în cazul prelucrării excesive a plăcii Eurodekor 
Flammex, de exemplu, pentru elemente acustice.

Produsele Flammex au o durată limitată de viață?
Nu. Efectul aditivilor de protecție la incendiu rămâne activ. 
Acest lucru este, de asemenea, absolut necesar, deoarece 
produsele noastre rămân de obicei instalate timp de mai 
multe decenii și efectul lor de protecție la incendiu trebuie să 
fie garantat în orice moment.

Cum pot fi eliminate produsele Flammex?
Toate produsele Flammex pot fi eliminate în același mod ca 
produsele neignifuge similare. Produsele Flammex realizate 
din materiale pe bază de lemn pot fi introduse direct în 
procesul de reciclare.

Produsele ignifuge sunt disponibile în toate decorurile 
colecției?
Da. În situația în care decorurile sunt oferite pentru un produs 
standard, acestea sunt disponibile și pentru un produs 
ignifug.

Cum pot fi distinse produsele Flammex ignifuge de plăcile 
Eurodekor standard?
Distincția dintre produsele Eurodekor Flammex și variantele 
Eurodekor normale este semnalată prin intermediul fișei de 
identificare pentru paleți. Produsul Flammex este indicat pe 
fișa de identificare pentru paleți, precum și prin marcajul CE 
și trimiterea către declarația de performanță corespunzătoare, 
obligatorii din punct de vedere legal. Placa în sine nu este 
marcată. 

Întrebări frecvente

Andreas Herzog

Management produse 
Produse Flammex 
St. Johann in Tirol, Austria
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Cum poate fi recunoscut un produs Eurodekor Flammex în 
lipsa unei fișe de identificare pentru paleți? 
În acest caz, calitatea Flammex poate fi recunoscută după 
efect. Utilizați o secțiune și încălziți-o pentru aproximativ 
5-10 secunde la peste 250 °C. Veți observa imediat efectul de 
formare a spumei (spumă de carbon) pe suprafață.

Influențează hârtia de protecție ignifugă din structura 
multistrat Eurodekor Flammex suprafața/calitatea suprafeței 
plăcii?
Stratul ignifug suplimentar nu are niciun efect negativ asupra 
calității suprafeței. Din contră, rezistența la șoc a plăcii este 
îmbunătățită, datorită grosimii mărite cu 0,3 mm pe fiecare 
parte.

Stratul ignifug din produsele Eurodekor este presat pe 
ambele părți?
Da. Acest lucru este necesar din două motive: În primul rând, 
clientul nu poate instala accidental placa în mod incorect și, 
în al doilea rând, este nevoie de o structură simetrică pentru a 
proteja placa împotriva deformării. 

În cazul plăcii Eurodekor, stratul ignifug este prezent doar pe 
suprafață. Poate acest lucru să cauzeze probleme în ceea ce 
privește canturile?
Este adevărat că nu este folosit niciun strat ignifug 
suplimentar în placă și, prin urmare, nici pe canturi. Formarea 
spumei pe substructura ignifugă chiar închide rosturile cap 
la cap într-o anumită măsură, pentru o perioadă scurtă. Prin 
urmare, nu este de așteptat să apară nicio influență negativă 
asupra secțiunii transversale a plăcii.
 
Poate fi inițiat din greșeală efectul ignifug al produsului 
Eurodekor Flammex? 
Efectul de formare a spumei al materialului intumescent 
este declanșat la aproximativ 250 °C. Teoretic, reacția 
chimică poate fi declanșată dacă este aplicată căldura 
corespunzătoare. Cu toate acestea, produsele noastre nu 
trebuie expuse la temperaturi atât de înalte.

Hotel Hilton (PL), © Natalia Szuldrzynska; 
Decor folosit H1387 ST10 Stejar Denver grafit
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Servicii

Pentru noi este important să obțineți beneficii maxime 
din oferta noastră. Din acest motiv, în plus față de 
produsele noastre, veți găsi o gamă întreagă de servicii 
destinate pentru a vă oferi asistență. Suntem alături de 
dumneavoastră, de la prima idee de proiect până la 
proiectarea și vizualizarea acestuia.
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Serviciul de mostre
Diverse variante de mostre sunt disponibile în magazinul online 
EGGER pentru a vă ajuta să vă sfătuiți clienții. Printre acestea se 
numără mostrele de laminate de 85 x 85 mm pentru o selecție 
inițială de decoruri și mostrele DIN A4 pentru decizia finală. 
 

 Comandați mostre de aici: www.egger.com/shop 

Aplicația „Colecția EGGER de produse decorative” 
Gratuită pentru iPhone, iPad, precum și pentru telefoanele  
și tabletele Android.

Datorită acestei aplicații, aveți întreaga colecție EGGER de produse decorative în buzunar și toate 
informațiile disponibile pentru întâlnirile dumneavoastră. Așa vă conectați online și offline.

Simplificați-vă munca!

 → Funcție de scanare

 → Imagini decoruri 2D + 3D

 → Descărcări date despre decoruri

 → Disponibilă fără conexiune la 
internet

 → Căutare avansată

 → Recomandări privind decorurile

 → Funcție „Colecția mea”

 → Disponibilitate
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Grupul EGGER vă oferă soluții inovatoare care se 
concentrează pe lemn, un material natural. Obiectivul 
nostru este acela de a fi marca de top în materie de soluții 
pentru spații construite cu lemn și lucrul cu lemnul. În 
acest fel, acționăm gândindu-ne și la generațiile viitoare 
și ne asumăm responsabilitatea ecologică, economică și 
socială. 

Siguranță și 
 sustenabilitate
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Spital; Decoruri folosite U775 ST9 Gri alb, U727 ST9 Gri piatră, H3700 ST10 Nuc Pacific natur

Proprietăți 
antibacteriene ale suprafeței
Curățenia și igiena joacă un rol central în unitățile de îngrijire și în 
clădirile publice intens circulate. Și aici, suprafețele sunt supuse adesea 
unor programe speciale de curățare și dezinfectare. Produsele Flammex 
sunt avantajoase în acest caz datorită proprietăților antibacteriene 
ale suprafețelor, în conformitate cu ISO 22196 (= JIS Z 2801) și sunt 
rezistente la mulți agenți de curățare și substanțe chimice. 
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 Activitate antibacteriană Eurodekor 

  Activitate antibacteriană laminat

 Activitate antibacteriană laminat compact

Dați clic aici pentru mai multe informații:

Bacteriile și germenii dispar în proporție de 99,9 % în decursul a 24 de ore 
de pe suprafețele închise și etanșate igienic. Această proprietate împiedică, 
de asemenea, proliferarea acestor patogeni atunci când suprafețele sunt 
curățate periodic. Acest lucru înseamnă că sunteți în siguranță cu suprafețele 
noastre Flammex pentru proiectele cu cerințe stricte de igienă.

  Mai multe informații și certificate cu privire la proprietatea 
antibacteriană a suprafeței sunt disponibile la  
www.egger.com/antibakteriell

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 41
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… și acum puteți afla cum fac acest lucru mai exact. 
Deoarece, pentru anumite produse din această 
broșură, oferim informații despre performanța de 
mediu a acestora:

Materialele pe bază de lemn contribuie la 
protecția mediului înconjurător…

Amprenta de carbon*
Materialele pe bază de lemn sunt ecologice.
Înmagazinează mai mult CO₂ decât este 
emis pe durata producerii acestora.

Contribuția la bioeconomie**
Materialele pe bază de lemn se regenerează.
Spre deosebire de materiile prime fosile, lemnul este 
o resursă regenerabilă.

Contribuția la economia circulară**
Conservăm resursele naturale.
Acționăm în cicluri și reciclăm lemnul 
existent în cel mai bun mod posibil.

Proporția de lemn din regiunile apropiate
Oferim prioritate rutelor scurte de transport.
Majoritatea buștenilor folosiți sunt 
procurați la nivel regional. 

Proporția de lemn din silvicultura sustenabilă
Folosim lemn din surse verificate și certificate. Suntem 
dedicați silviculturii sustenabile și controlului lanțurilor 
noastre de aprovizionare. 

Mai multe informații despre indicatorii noștri de 
sustenabilitate la:  
www.egger.com/ecofacts

Începând cu anul 2021. Pentru cifrele actuale, vizitați paginile 

noastre de produse la www.egger.com/products-interior

Compoziția produsului 
De exemplu: PAL melaminat Eurodekor

Transparență completă din partea noastră și niciun formular 
de completat pentru dumneavoastră
EGGER vă pune la dispoziție documentele necesare pentru 
a vă înscrie ușor și rapid în proiecte de licitație publică 
sau proiecte sustenabile acreditate. Produsele EGGER sunt 
certificate și acreditate din toate punctele de vedere, iar 
informațiile referitoare la mediu și sănătate sunt puse la 
dispoziția clienților.

*  calcul verificat extern în conformitate cu EN 15804, a se consulta 
EPD

**  calcul neverificat prin metoda proprie, prin verificarea 
raportului de greutate uscată. Valorile sunt bazate pe structura 
medie a produsului și pot varia ușor în funcție de grosimea și 
stratul de acoperire ales.

Aflați mai multe la www.egger.com/environment

Dați clic aici pentru mai multe informații:

 Spre Broșura de mediu

– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % lemn din regiune

100% lemn cu proveniență verificată 
61% din acesta este certificat

87% materiale din resurse regenerabile 
13% materiale din resurse fosile

23% material reciclat 
42% produse secundare din industria de cherestea 
și lemn reciclat pre-consumator 
35% resurse proaspete
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PAL melaminat Eurodekor

Eurodekor MDF

Mai multă transparență 
cu indicatorii noștri de sustenabilitate.

Laminate compacte

Laminate

–11,1 kg CO₂ / m2

85% materiale din resurse 
regenerabile

44% produse secundare din 
industria de cherestea

60 % lemn din regiune

100 % lemn cu proveniență 
verificată 
80% din acesta este certificat

68% lemn din regiune

100% lemn cu proveniență verificată 
61% din acesta este certificat

– 13,8 kg CO₂ / m2

87% materiale din resurse 
regenerabile 
13% materiale din resurse fosile

23% material reciclat 
42% produse secundare din 
industria de cherestea și lemn 
reciclat pre-consumator 
35% resurse proaspete

60% materiale din resurse 
regenerabile 
40% materiale din resurse fosile

100% resurse proaspete

2,03 kg CO₂ /m2

60% materiale din resurse 
regenerabile 
40% materiale din resurse fosile

100% resurse proaspete

Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. 43
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Circuitul nostru de mediu - 
și de ce sustenabilitatea înseamnă mai mult decât un 
simplu cuvânt pentru noi

Energie regenerabilă
În cadrul centralelor noastre 
pe bază de biomasă, 
transformăm biomasa și 
reziduurile lemnoase din 
producție care nu mai pot 
fi utilizate ca materiale în 
căldură și energie electrică 
verde.

Producția materialelor pe bază de 
lemn și prelucrarea ulterioară
Pentru a ne îmbunătăți constant 
performanța ecologică în procesul 
de producție, alegem sisteme 
de management energetic și 
ecologic certificate internațional 
în conformitate cu ISO 50001, ISO 
14001 și EMAS.

Reciclare
Reciclăm lemnul rezidual 
în producția noastră de 
materiale pe bază de 
lemn. Acesta provine din 
bunuri aruncate, cum 
ar fi mobilă, paleți sau 
materiale de ambalare. 
În acest fel, conservăm 
resursele proaspete și 
extindem efectul stocării 
de CO₂.

Utilizarea produselor secundare de la 
fabrica de cherestea
Preferăm să cumpărăm produsele 
secundare de la fabricile de cherestea 
regionale și certificate. Prin utilizarea 
produselor secundare economisim 
resurse naturale.

Planificare și aplicare
Oferim transparență totală 
prin Declarațiile de mediu ale 
produselor (EPD-uri). Acestea 
oferă specialiștilor informații 
importante privind mediul și 
sănătatea, fiind disponibile și 
utilizatorilor finali interesați – 
pentru fiecare dintre produsele 
noastre de bază.

Silvicultură sustenabilă
Susținem obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU. Prin ODD 15, ne angajăm 
să protejăm și să restaurăm ecosistemele 
terestre și să promovăm gestionarea 
sustenabilă a pădurilor. Lemnul nostru 
provine din surse 100 % verificate legal și 
controlate în conformitate cu ISO 38200. 
Cumpărăm lemn rotund care provine mai 
ales din păduri certificate FSC®, PEFC sau 
SFI în regiunea de achiziție.
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Toate decorurile prezentate și menționate sunt imitații. Din cauza variațiilor din procesul de tipărire, culorile pot diferi ușor față de produsul original.  
Vă recomandăm ca pentru alegerea unui decor care se asortează la nivel cromatic să folosiți o mostră reală a decorului. Ilustrațiile decorurilor sunt reprezentate 
la o scară de 1:2. Pot apărea modificări tehnice și erori de tipar. 

www.egger.com

Surse 
www.baunetzwissen.de
www.wko.at

http://www.egger.com
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