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Υποδείξεις επεξεργασίας 
  

 

Πλάτες πάγκων EGGER 
  

 

 

 

 

 
 

Οι πλάτες πάγκων της EGGER χρησιμοποιούνται ως επιτοίχια στοιχεία σε κουζίνες και αποτελούν μια διακοσμητική 

εναλλακτική αντί για τα πλακάκια. Αντί για πλακάκια, στην επιφάνεια του τοίχου επάνω από τον πάγκο τοποθετείται η πλάτη 

πάγκου, ώστε να δημιουργείται μια οπτικά αρμονική, αλλά και λειτουργική σύνδεση. Οι πλάτες πάγκων είναι διαθέσιμες στα 

αντίστοιχα σχέδια/ υφές των πάγκων της συλλογής.  Επιπλέον, διατίθενται και πλάτες πάγκων για τη δημιουργία έντονης 

αντίθεσης, π.χ. σχέδιο πέτρινων πλακιδίων.  

 

 

Πλάτη πάγκου  F242 ST10  Anthracite Jura Slate 

Πάγκος Postforming F242 ST10  Anthracite Jura Slate  

Πρόσοψη H1344 ST32  Cognac Brown Sherman Oak (Eurodekor) 

Σώμα κουζίνας H1344 ST32  Cognac Brown Sherman Oak (Eurodekor) 

Μπάζα κουζίνας  U968 ST9  Carbon Grey (Eurodekor) 

Πάτωμα  EPD045 ST10  Anthracite Jura Slate 
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1. Περιγραφή υλικού 
Οι πλάτες πάγκων είναι διακοσμητικές επιφάνειες με βάση ακατέργαστες μοριοσανίδες πάχους 8 mm, αμφίπλευρα 

επενδεδυμένες με φύλλα φορμάικας  – βλ. εικόνα 1. Η επένδυση και στις δύο πλευρές πραγματοποιείται με φορμάικα 

ονομαστικού πάχους 0,60 mm. Χρησιμοποιούμε έναν διαφορετικό συνδυασμό σχεδίου/υφής στην μπροστινή και την πίσω 

πλευρά. Αυτό χρησιμεύει αποκλειστικά στη μείωση του αριθμού των παραλλαγών. 

 

Φορμάικα – Ονομαστικό πάχος 0,60 mm 

Μοριοσανίδα Eurospan – Πάχος 8,0 mm 

Φορμάικα – Ονομαστικό πάχος 0,60 mm 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 

 

2. Αποθήκευση και χειρισμός 
Οι πλάτες πάγκων πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστούς και στεγνούς χώρους, προστατευμένες από την υγρασία. Επιπλέον, 

θα πρέπει να επικρατούν κανονικές κλιματικές συνθήκες μέσα στους χώρους αυτούς. Μετά την παράδοση, οι πλάτες πάγκων 

θα πρέπει να ελέγχονται για ορατές ζημιές και στη συνέχεια, να αποθηκεύονται επάνω σε πλήρως οριζόντια επίπεδα και 

σταθερές προστατευτικές επιφάνειες. Θα πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η επαφή με το πάτωμα ή/και την άμεση 

ηλιακή ακτινοβολία. Η επάνω επιφάνεια θα πρέπει να καλύπτεται με μια προστατευτική επενδεδυμένη επιφάνεια τουλάχιστον 

της ίδιας μορφής (όχι ακατέργαστη μοριοσανίδα).   

Κατά τη χειροκίνητη μεταφορά πλατών μεγάλου μήκους, οι τελευταίες θα πρέπει να μεταφέρονται όρθιες για να αποφεύγεται η 

υπερβολική κάμψη τους. Κατά κανόνα θα πρέπει όλα τα άτομα που μεταφέρουν ή χειρίζονται πλάτες πάγκων να φορούν 

ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά υποδήματα, γάντια, κατάλληλο ρουχισμό εργασίας κ.λπ.). Αποφύγετε να 
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μετατοπίζετε τις διακοσμητικές επιφάνειες μεταξύ τους ή να τις τραβάτε τη μία επάνω στην άλλη. 

 

3. Επεξεργασία 
Πριν από την επεξεργασία των πλατών πάγκων θα πρέπει να δίνεται προσοχή για επαρκή εγκλιματισμό. Θα πρέπει να 

εγκλιματιστούν για τουλάχιστον 24 ώρες στους προβλεπόμενους χώρους ή στις μελλοντικές συνθήκες χρήσης. 

 

3.1 Αναρρόφηση 

Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας που ισχύουν στην επεξεργασία ξύλου όσον αφορά την αναρρόφηση σκόνης, την 

πρόληψη πυρκαγιών κ.λπ. κατά την επεξεργασία των πλατών πάγκων. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αναρρόφηση θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής. Η επεξεργασία πλατών πάγκων δεν είναι βλαβερή για τον άνθρωπο. 

Υπάρχουν ωστόσο άτομα που έχουν αλλεργικές αντιδράσεις στη σκόνη που δημιουργείται κατά την επεξεργασία. 

3.2 Κοπή 

Για την κοπή των πλατών πάγκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνηθισμένα μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου, όπως πριόνια 

επιφανειών, κυκλικά πριόνια πάγκου, δισκοπρίονα χειρός ή σέγες χειρός, αλλά και φρέζες CNC. Για ένα καλό αποτέλεσμα 

κοπής παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες, όπως το να είναι η διακοσμητική πλευρά προς τα επάνω, η σωστή προεξοχή του 

πριονιού, η ταχύτητα τροφοδοσίας, η μορφή των δοντιών, το βήμα της οδόντωσης, ο αριθμός στροφών και η ταχύτητα κοπής. 

Παράδειγμα – Δισκοπρίονο πάγκου: 

Ταχύτητα κοπής:   περ. 40 έως 60 m/sec.  

Αριθμός στροφών: περ. 3.000 έως 4.000 σ.α.λ. 

Τροφοδοσία:   περ. 10 έως 20 m/min. (χειροκίνητη τροφοδοσία) 

 

Με εξαίρεση τα πριόνια επιφανειών και τις φρέζες CNC, οι κοπές πραγματοποιούνται με χειροκίνητη τροφοδοσία. Η 

καταπόνηση των εργαλείων είναι εμφανώς πιο αυξημένη σε σχέση με τα συμβατικά υλικά ξύλου λόγω των ρητινών υψηλής 

ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την επιφάνεια της φορμάικας της EGGER. Τα πριόνια ή οι φρέζες με λεπίδες καρβιδίου ή 

και λεπίδες εργαλείων με αδαμάντινες αιχμές έχουν αποδειχθεί καλές λύσεις για τις πλάτες πάγκων.  

Ανάλογα με την απαιτούμενη ποιότητα κοπής (χοντρή ή λεπτή κοπή) χρησιμοποιούνται διαφορετικές μορφές δοντιών – βλ. 

εικόνα 2. 

Κατά τη χρήση δισκοπρίονων ή σεγών χειρός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια τερματική λωρίδα. Επιπλέον, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ότι η κοπή πρέπει να πραγματοποιείται από την κάτω πλευρά της πλάκας. 

 

 
Ίσιο δόντι Κοίλο δόντι Duplovit Μυτερό δόντι Duplovit 

 

 

Δεξί αριστερό δόντι Δόντι Duplovit με σπασμένες γωνίες Τραπεζοειδές ίσιο δόντι 

Εικόνα 2 
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3.3 Ταινίες περιθωρίου  

Για τα περιθώρια των πλατών πάγκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ταιριαστές ταινίες περιθωρίου ABS για πάγκους. Μόνο 

το πλάτος της ταινίας περιθωρίου θα πρέπει να προσαρμοστεί στο ονομαστικό πάχος της πλάτης πάγκου. Για τις 5 πλάτες 

πάγκων με σχέδια έντονης αντίθεσης συνιστούμε τη χρήση συγκεκριμένων ταινιών περιθωρίου ABS με πάχος 2 mm βλ. την 

παρακάτω επισκόπηση/αντιστοίχιση.  

Κωδικός σχεδίου  Ονομασία σχεδίου Κωδικός ταινίας περιθωρίου ABS 

F007 ST10 Terra Brown Quarry Stone U200 ST9  

F008 ST10 Slate Grey Quarry Stone U963 ST9  

F009 ST9 Mosaic Stone U963 ST9  

F010 ST9 Used Metal Plate  U960 ST9 

H192 ST10 Ornamentic Wood  U156 ST9 

 

Οι ταινίες περιθωρίου ABS της EGGER έχουν τόσο προστατευτική όσο και σχεδιαστική λειτουργία – βλ. εικόνες 3 και 4. Η 

επίδραση της υγρασίας σε μη προστατευμένες περιοχές της μοριοσανίδας προκαλεί διογκώσεις. Για κοπές, στις οποίες δεν είναι 

δυνατή η συγκόλληση ταινίας, πρέπει τα μη προστατευμένα άκρα να σφραγίζονται με στεγανοποιητικό υλικό. Λεπτομερείς 

πληροφορίες υπάρχουν στις υποδείξεις επεξεργασίας "Ταινίες περιθωρίου ABS της EGGER". 

 
Εικόνα 3 – F010 ST9 Used Metal Plate          Εικόνα 4 – H192 ST10 Ornamentic Wood  

 

3.4 Διανοίξεις οπών και κοπές 

Πριν από την επεξεργασία είναι βασικό να προσέξετε, ώστε η πλάτη πάγκου να βρίσκεται σε ασφαλή θέση και έτσι να μην 

προκύψουν ζημιές κατά τις εργασίες πριονίσματος, φρεζαρίσματος ή διάνοιξης οπών. Ειδικότερα τα πολύ στενά τμήματα της 

πλάτης γύρω από τις οπές, μπορεί να σπάσουν ή να ραγίσουν από την έλλειψη προσοχής κατά την επεξεργασία. Για κοπές 

πρέπει να επιλέγεται πάντα μια ελάχιστη ακτίνα 5 mm, επειδή οι αιχμηρές γωνίες δεν είναι κατάλληλες για το υλικό και 

προκαλούν ρωγμές. Οι κοπές είναι προτιμότερο να γίνονται με μια φρέζα χειρός ή μια φρέζα CNC. Κατά τη χρήση σεγών 

χειρός, η κοπή στις γωνίες πρέπει να έχει την αντίστοιχη ακτίνα. Η κοπή πρέπει να πραγματοποιείται από την κάτω πλευρά της 

πλάκας για να αποφεύγεται το ράγισμα της επένδυσης της φορμάικας. Η εκ των υστέρων επεξεργασία των ακμών, το λεγόμενο 

"στρογγύλεμα ακμών" με γυαλόχαρτο, λίμες ή φρέζες χειρός πρέπει να πραγματοποιείται για την αποφυγή σπασιμάτων. Οι 

στρογγυλές κοπές, για παράδειγμα για πρίζες ή διακόπτες, υλοποιούνται γενικά επί τόπου με μικρό πριόνι για τρύπες. Η 

διάμετρος της διάτρησης για πρίζες ή διακόπτες πρέπει να συμφωνεί με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Συνηθίζεται μια 

διάμετρος 68 mm. Η διάνοιξη της οπής πραγματοποιείται από την μπροστινή πλευρά της πλάτης πάγκου, επειδή μπορεί να 

υπάρξουν ρωγμές στην πίσω πλευρά της πλάτης.  Και εδώ πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μετεπεξεργασία των ακμών,  

. . 
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"στρογγύλεμα". 

 

4. Προπαρασκευαστικές εργασίες και συναρμολόγηση 

4.1 Προετοιμασία συναρμολόγησης  

Οι επιφάνειες τοίχων βασίζονται κυρίως σε ορυκτά υποστρώματα, όπως π.χ. τούβλο, πέτρα, φυσική πέτρα, πλακάκια, 

γυψοσανίδα κ.λπ. Σε περίπτωση πορωδών υποστρωμάτων πρέπει να καθαρίζεται η επιφάνεια με μια μεταλλική βούρτσα ή 

τροχό λείανσης για την αφαίρεση σωματιδίων. Υπολείμματα ουσιών όπως, λίπος, λάδι, σκόνη, νερό, παλιές ουσίες 

κόλλησης/στεγανοποίησης, πρέπει να απομακρύνονται. Οι επιφάνειες κόλλησης πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, χωρίς 

σκόνη και λίπος, αλλά και στεγνές. Οι μεγάλες ανομοιομορφίες στις επιφάνειες τοίχων πρέπει να εξομοιώνονται εκ των 

προτέρων. Οι παλιές επιφάνειες με πλακάκια είναι κατάλληλες ως υπόβαθρα κόλλησης της πλάτης και δεν χρειάζεται να 

αφαιρεθούν. Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη κόλλα μπορεί να απαιτείται η τοποθέτηση ασταριού επάνω στα πλακάκια.  

 

Η προμέτρηση ή η μέτρηση των διαστάσεων των πλατών πάγκων πραγματοποιείται γενικά στο στάδιο του σχεδιασμού. Η 

πλάτη πάγκου δεν επιτρέπεται να τοποθετείται τελείως στο όριο των τοίχων ή του σώματος της κουζίνας, λόγω των πιθανών 

αλλαγών στις διαστάσεις. Το διάκενο ή ο αρμός σφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών συναρμολόγησης με 

σιλικόνη.  
 

Η συναρμολόγηση της πλάτης πάγκου ξεκινάει αφού τοποθετηθούν ο πάγκος και τα κρεμαστά ντουλάπια. Πριν από τη 

συναρμολόγηση οι πάγκοι πρέπει να καλύπτονται με ένα προστατευτικό κάλυμμα. Όλα τα στοιχεία στον τοίχο, όπως πρίζες, 

διακόπτες ή βάσεις πρέπει να αποσυναρμολογούνται – βλέπε εικόνα 5.  
 

 

Εικόνα 5 

 

Πρίζα χωρίς καλύμματα 

Προστατευτικό κάλυμμα  
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4.2 Κόλλα και εφαρμογή κόλλας   

Υπάρχουν πολλές κατάλληλες κόλλες. Συνιστώνται προϊόντα, τα οποία καθιστούν δυνατή μια ελαστική συγκόλληση και 

τοποθέτηση. Ακολουθεί μια επιλογή τύπων κόλλας που κυκλοφορούν συνήθως στο εμπόριο και οι κατασκευαστές τους. Κατά 

την επιλογή και τη χρήση κόλλας, λαμβάνετε υπόψη οπωσδήποτε τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

 

 OTTOCOLL M 560 – υβριδική κόλλα γενικής χρήσης με πολύ μεγάλη αρχική κόλληση  
 OTTOCOLL S 495 – Κόλλα σιλικόνης για επιτοίχια πάνελ 

Κατασκευαστής: Hermann Otto GmbH – Krankenhausstraße 14 – DE 83413 Fridolfing  

Τηλ.: +49 8684-908-0 

E-mail: info@otto-chemie.de 

Internet: www.otto-chemie.de 
 

 

 Pattex PL 300 – Κόλληση και σφράγιση  

Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA Deutschland – Henkelstraße 67 – 40589 Düsseldorf  
Τηλ.: +49 211-797-0 
Internet: www.pattex-pro.de 
 

 

 Κόλλα συναρμολόγησης MAMUT GLUE HIGH TACK DEN BRAVEN Δυνατή κόλλα 

Κατασκευαστής: Den Braven Czech and Slovak a.s. 793 91 – Úvalno 353 

Internet: www.denbraven.cz 

 

mailto:info@otto-chemie.de
http://www.otto-chemie.de/
http://www.denbraven.cz/
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Ανάλογα με το υπόστρωμα των επιφανειών τοίχου και της χρησιμοποιούμενης κόλλας, πρέπει να τοποθετείται βάση ή αστάρι 

στις επιφάνειες κόλλησης ενδ. εκ των προτέρων. Σχετικές πληροφορίες παρέχουν οι κατασκευαστές της κόλλας στα τεχνικά 

δελτία δεδομένων. Σε αυτά τα έγγραφα περιγράφεται, επίσης, γενικά η εφαρμογή κόλλας. Πριν από την εφαρμογή της κόλλας, 

πρέπει επίσης να καθαρίζεται η πίσω πλευρά της πλάτης πάγκου, δηλ. πρέπει να μην έχει σκόνη και λίπη. Συνιστάται γενικά η 

λείανση στην πίσω πλευρά με χοντρό γυαλόχαρτο, για να αυξηθεί η επιφάνεια προσκόλλησης. Η εφαρμογή της κόλλας 

πραγματοποιείται σε κατακόρυφες λωρίδες και σε αποστάσεις περ. 200 – 300 mm. Οι λωρίδες κόλλησης δεν πρέπει να 

εφαρμόζονται διακεκομμένα, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αέρα που απαιτείται για τον βουλκανισμό – βλέπε εικόνα 6. 

Αυτά τα στοιχεία είναι παραδειγματικά και μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την κόλλα και τον κατασκευαστή.  

Γι' αυτό, τηρείτε εκ των προτέρων οπωσδήποτε τις υποδείξεις και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

 

 
Εικόνα 6 
 

Λωρίδες κόλλας (μπαστουνάκια κόλλας)  

Κυκλοφορία αέρα  

 

Υποστηρικτικά στην κόλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ταινία διπλής όψης. Η ταινία διπλής όψης διασφαλίζει την αρχική 

κόλληση και γεφυρώνει τον χρόνο πήξης της κόλλας.  

 

4.3 Συναρμολόγηση    

Πριν από τη συναρμολόγηση συνιστάται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες να εκτελείτε "στεγνή εφαρμογή" με την πλάτη πάγκου, 

χωρίς εφαρμογή κόλλας, για να δοκιμάσετε τα βήματα της συναρμολόγησης και να αναγνωρίσετε πιθανά εμπόδια. Αυτά μπορεί 

να είναι βρύσες, φώτα κρεμαστών ντουλαπιών κ.λπ. Η δοκιμαστική διαδικασία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τον 

έλεγχο των σωστών διαστάσεων. Για τη συναρμολόγηση απαιτείται ανάλογα με το μέγεθος του εξαρτήματος και την κατάσταση 

τοποθέτησης ένα δεύτερο άτομο.  
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12 

 

 

Η διαδικασία συναρμολόγησης επεξηγείται στην εικόνα 7. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω βήματα:  

 

1. Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα στην περιοχή της πλάτης πάγκου. 

2. Τοποθετήστε την πλάτη πάγκου στον πάγκο και πιέστε την κάτω διαμήκη άκρη προς την επιφάνεια του τοίχου. 

3. Ελέγξτε τον ακριβή τελικό προσανατολισμό.  

4. Έπειτα, πιέστε όλη την πλάτη πάγκου προς την επιφάνεια του τοίχου. Για να ελέγξετε πόσο επίπεδο είναι το υπόστρωμα 

χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι και έναν οδηγό χάρακα.  

5. Εφαρμόστε ομοιόμορφη πίεση στην επιφάνεια της πλάτης πάγκου.  

 

 

Εικόνα 7 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συναρμολόγησης τοποθετούνται οι πρίζες και οι αρμοί σύνδεσης σφραγίζονται στον 

πάγκο με στεγανοποιητικό υλικό, για να αποφευχθεί η εισχώρηση υγρασίας – βλέπε εικόνα 8 και 9. Οι επάνω αρμοί στον 

απορροφητήρα ή στα κρεμαστά ντουλάπια δεν πρέπει να σφραγίζονται ερμητικά, ώστε να μπορεί να διαφύγει τυχόν 

υπολειπόμενη υγρασία.  
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12 

 

 

Εικόνα 8 

 

 

Εικόνα 9  

 

Στεγανοποιητικό υλικό (σιλικόνη)  
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12 

 

5. Χρήση 

  
Οι πλάτες πάγκων είναι λειτουργικές και οι ιδιότητες των επιφανειών είναι σχεδόν όμοιες με αυτές του πάγκου εργασίας. Η 

χρήση εστιών αερίου απαιτεί ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή. Εξαιτίας των ανοιχτών φλογών πρέπει να αυξηθεί η απόσταση από 

την εστία έως τον απορροφητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επιπλέον, μια πλάτη πάγκου επιτρέπεται να 

τοποθετείται μόνο όταν αυτή προστατεύεται από ένα γυαλί ESG (γυαλί ασφαλείας σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία) – βλέπε 

εικόνα 10.     

 

 

Εικόνα 10 

 

Γυαλί ESG (γυαλί ασφαλείας σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία) ESG  

 

Το γυαλί ESG πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια έως και τον απορροφητήρα και να ξεπερνά το πλάτος της εστίας αερίου 

περ.  

100 mm σε κάθε πλευρά. Γενικά χρησιμοποιούνται διάφανοι υαλοπίνακες ESG πάχους 6 έως 8 mm. Αυτοί στερεώνονται ή 

βιδώνονται με τη βοήθεια των λεγόμενων "στηριγμάτων Pico". Το γυαλί ESG πρέπει να τρυπηθεί και να φρεζαριστεί εκ των 

προτέρων από ειδικούς στο γυαλί. Η διάμετρος της οπής και το φρεζάρισμα πρέπει να καθορίζεται βάση του "στηρίγματος 

Pico". Συνήθως η διάμετρος της οπής είναι 12 mm και το φρεζάρισμα 45° με εξωτερική διάμετρο 20 mm – βλέπε εικόνα 11 και 

12. Αυτές οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με τη λύση στερέωσης και πρέπει να συμφωνούνται εκ των προτέρων με τους 

ειδικούς στο γυαλί.  
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Εικόνα 11 Εικόνα 12 

 

Το "στήριγμα Pico" απαιτείται για την ορθή στερέωση υαλοπινάκων ESG στην εσωτερική περιοχή. Το στήριγμα έχει ως βάση 

του το πλαστικό και έχει δύο λειτουργίες: Προστατεύει το τοίχωμα της γυάλινης οπής από τη βίδα και δεν επιτρέπει έτσι την 

επαφή. Επιπλέον, διατηρεί τον υαλοπίνακα σε απόσταση από την πλάτη πάγκου. Μετά το βίδωμα, το άνοιγμα και η βίδα 

καλύπτεται ή κλείνει με ένα καπάκι από μέταλλο – βλέπε εικόνα 13. 

 

 

 

Επιφάνεια τοίχου / τοιχοποιία  

Καβίλια   

Πλάτη πάγκου     

Στήριγμα Pico και καπάκι  

Υαλοπίνακας ESG  

Βίδα   
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6. Σύσταση φροντίδας και καθαρισμού 

 
Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες από το ενημερωτικό δελτίο "Σύσταση καθαρισμού και χρήσης φορμάικας EGGER". 

 

 

7. Χειρισμός υπολειμμάτων 

 
Τα υπολείμματα από την πλάτη πάγκου εξαιτίας της υψηλής θερμαντικής τους αξίας είναι κατάλληλα για θερμική χρήση σε 

κατάλληλα συστήματα καύσης. Εάν τα υπολείμματα ξύλου συλλέγονται για περαιτέρω χρήση από μια εταιρεία αποκομιδής, τότε 

επιτρέπεται σε μικρό ποσοστό να περιέχουν υλικά ξύλου με ταινίες περιθωρίου ABS.  Πόσο υψηλό επιτρέπεται να είναι το 

ποσοστό ABS και άλλων λεγόμενων παρεμποδιζουσών ουσιών, αυτό πρέπει να συμφωνείται με την εταιρεία αποκομιδής. 

Βασικά πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη. 

 

8. Συνοδευτικά έγγραφα / πληροφορίες προϊόντος 

 
Περισσότερες πληροφορίες λαμβάνετε από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω: 

Υποδείξεις κατεργασίας "Πάγκοι EGGER" 

Τεχνικό ενημερωτικό δελτίο "Φορμάικες EGGER με δομή επιφάνειας ST9 – Smoothtouch Matt"  

Τεχνικό ενημερωτικό δελτίο "Σύσταση καθαρισμού και χρήσης φορμάικων EGGER"  

Τεχνικό ενημερωτικό δελτίο "Χημική αντίσταση φορμάικων EGGER"  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Προκαταρκτική σημείωση: 

Αυτές οι υποδείξεις κατεργασίας έχουν δημιουργηθεί ευσυνείδητα και με πολλή προσοχή. Τα στοιχεία βασίζονται στην πρακτική εμπειρία, καθώς και σε ιδίες προσπάθειες και αντιστοιχούν στις 

τρέχουσες γνώσεις μας. Χρησιμεύουν ως πληροφόρηση και δεν βεβαιώνουν σε καμία περίπτωση τις ιδιότητες του προϊόντος ή την καταλληλότητα σε συγκεκριμένους σκοπούς χρήσης. Για 

σφάλματα εκτύπωσης, σφάλματα στα πρότυπα και λάθη δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν τεχνικές αλλαγές από τη συνεχή περαιτέρω ανάπτυξη των πλατών 

πάγκων EGGER, καθώς και από αλλαγές σε πρότυπα, αλλά και έγγραφα του δημοσίου δικαίου. Ως εκ τούτου, τα περιεχόμενα αυτών των υποδείξεων επεξεργασίας δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως οδηγίες χρήσης ή ως νομικώς δεσμευτικό πλαίσιο. Κατά κανόνα ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων και παραδόσεω ν της εταιρείας μας. 


