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Cu laminatele compacte EGGER veți îndeplini 
solicitările exigente ale clienților dumneavoastră. 
Materialul rezistent la abraziune, șoc și zgâriere este 
rezistent la umezeală și permite crearea de designuri 
cu aspect subțire. În combinație cu formatul care 
implică o cantitate redusă de deșeuri, vă puteți realiza 
proiectele într-un mod economic și rentabil.

Soluția sigură și elegantă pentru 
proiectele dumneavoastră
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Laminate compacte EGGER
Laminatul compact este foarte potrivit pentru aplicațiile de interior, unde 
sunt necesare atât o rezistență crescută la uzură, cât și o atenție sporită  
la igienă și curățenie, cum ar fi restaurante, spitale sau camere sterile.  
De asemenea, este utilizat foarte des în medii umede, cum ar fi băi,  
încăperi sanitare și vestiare.
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Pentru informații detaliate, de exemplu, cu privire la 
proprietățile produselor menționate în această broșură 
și trimiterile la standardele acestora, consultați fișele cu 
date tehnice, instrucțiunile de prelucrare și recomandările 
de curățare din secțiunea de descărcare accesând pagina 
www.egger.com/compactlaminate

Rezistență la uzură

Rezistență la 
decolorare

Sigur pentru produse 
alimentare

Rezistență la pătare

Rezistență la șoc 
și zgârieturi

Igienic

Suprafață cu proprietăți 
antibacteriene
în conformitate cu ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Rezistență la multe produse 
de curățare și substanțe 
chimice

Elegant, igienic, rezistent

 � Material omogen pentru o prelucrare mecanică precisă
 � Se pot realiza găuri filetate și toate tipurile de frezare  

de suprafață
 � Nu este necesară căntuirea
 � Disponibile în decoruri asortate cu alte  

produse EGGER
 � Format mare cu deșeuri reduse la tăiere pentru  

multe domenii de utilizare
 � Emisii scăzute: „TÜV PROFiCERT-product Interior”

ALTE AVANTAJE
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Versatilitate în prelucrare
Miezul omogen al laminatului compact EGGER se 
potrivește perfect pentru a prelucra cu precizie 
elemente cu o notă individuală, personală, de 
exemplu. Pentru modele speciale, placa poate fi, 
de asemenea, frezată, canelată și găurită. Frezarea 
este posibilă oriunde pe placă.

Design ca dintr-o singură 
matriță
Cu laminatele compacte EGGER în decoruri uni, 
aveți la dispoziție patru decoruri atractive, care 
fac ca mobilierul să pară că a fost realizat dintr-o 
singură matriță. Nu contează dacă sunt îmbinate 
sub un unghi de 45º sau teșite: mulțumită miezului 
colorat în masă, canturile de impact și îmbinările 
rămân aproape invizibile, iar laturile înguste ale 
plăcilor devin ele însele un element de design.

Pur
Elementele cu filigran sau cu linii drepte creează 
un interior orientat spre design. Laminatul compact 
câștigă puncte grație rezistenței sale, robusteții și 
designului elegant.  
 
Este o alternativă atrăgătoare la metal și, datorită 
varietății de opțiuni de decor, puteți folosi laminatul 
compact. Gama noastră generoasă de culori 
însuflețește încăperile dumneavoastră: decorurile uni 
și imitațiile de lemn și materiale vă pun la dispoziție o 
gamă largă de opțiuni de design.

Versatilitate 
deosebită

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

© andreaswimmer.com

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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Combinate perfect
Laminatele compacte cu miez negru și laminatele 
compacte în varianta ignifugă Flammex Euroclasa 
B fac parte din decorurile noastre asortate. Acest 
lucru vă permite să combinați armonios o varietate 
de produse EGGER: decorurile disponibile ca 
laminate compacte sunt disponibile, de asemenea, 
în conformitate cu cuprinsul nostru, ca plăci din 
PAL melaminat, plăci ușoare, laminate și canturi. 
O ofertă care vine în întâmpinarea așteptărilor 
tehnice, estetice și economice.

Versatilitate 
deosebită

Aplicabilitate universală
Laminatul compact este ideal pentru medii umede sau aplicații cu uzură sporită, 
cum ar fi mese, suprafețe de lucru, placări de perete, vestiare și pereți despărțitori. 
Cu acest produs puteți amenaja în mod unic o varietate de încăperi. Valorificați 
opțiunile versatile de prelucrare mecanică ale laminatului compact și durabilitatea 
componentelor. 
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Descărcați acum aplicația „Colecția 
EGGER de produse decorative”

Descoperiți întreaga  
colecție în format digital
1.  Deschideți aplicația „Colecția EGGER de produse decorative” 

pe smartphone.

2.  Folosiți funcția de scanare pentru a scana codul decorurilor 
din această broșură.

3.  Aveți acces la
 � decorul ales de către dvs. ca placă integrală și în 3D
 � combinații de decoruri
 � informații privind disponibilitatea
 � comandarea mai rapidă a mostrelor

Datorită noii aplicații „Colecția EGGER de produse 
decorative”, aveți întotdeauna întreaga gamă de 
laminate compacte la îndemână. Aplicația vă ajută 
să luați decizii rapid și vă oferă acces rapid la ceea 
ce aveți nevoie pentru a vă pune în practică ideile 
mărețe.  

Pentru un serviciu clienți și mai complex, mostrele 
sunt disponibile în formate și decoruri diverse, pe 
care le puteți comanda rapid și ușor prin intermediul 
noii aplicații pentru colecție.

 

Egger Compact Laminates 

The elegant solution – even  
for increased stress 
Egger Decorative Collection 2020 – 22

Collection 
extended until 

end 2023

Gama de laminate compacte și aplicația  
„Colecția EGGER de produse decorative”

Obțineți tot ce este mai bun din gama de  
laminate compacte EGGER
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Studioul de design virtual online 
EGGER 
Studioul de design virtual EGGER este un instrument online ce vă 
oferă asistență pentru proiecte în pas cu noile tendințe. Utilizați 
studioul nostru de design virtual pentru a vă ajuta clienții să ia 
decizii. Cu o simplă atingere de buton puteți afișa toate decorurile 
din colecția EGGER de produse decorative, precum și cele mai 
noi decoruri pentru pardoseli în diferite configurații de încăperi și 
puteți utiliza modul de comparare pentru a testa două designuri 
într-o singură încăpere în același timp. În plus, decorul poate fi 
analizat în 3D în modul de vizualizare a detaliilor decorului. Toate 
funcțiile pot fi integrate cu ușurință și în mod gratuit pe site-ul dvs. 
 

 Vizualizați-vă ideile accesând www.egger.com/vds 

Mai multe servicii

Serviciul de mostre
O gamă variată de mostre este disponibilă în magazinul virtual EGGER 
pentru a vă sfătui clienții. Printre acestea se numără mostrele de laminate 
de 85 x 85 mm pentru o selecție inițială de decoruri, precum și mostrele 
DIN A4 mai mari pentru decizia finală. Serviciul nostru de mostre pune, de 
asemenea, la dispoziție o selecție de mostre de laminate compacte EGGER 
cu diferite grosimi. 
 

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

Persoana dvs. de contact  
Managerii noștri de vânzări zonali sunt disponibili să 
vă răspundă la orice fel de întrebări privind laminatele 
compacte EGGER. În persoană și digital – vă stăm 
la dispoziție! Toate datele de contact se găsesc pe 
versoul acestei broșuri.
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W1100 ST9  
Alb alpin

W980 ST15  
Alb platinat

W980 ST2  
Alb platinat

W1300 ST9  
Alb glaciar

W1000 ST9  
Alb Premium

W1200 ST9  
Alb Porțelan

W908 ST2  
Alb cretă

W911 ST15  
Alb crem

W1101 ST76  
Alb alpin colorat în masă

W911 ST2  
Alb crem

W1101 ST9  
Alb alpin colorat în masă

Blat de lucru din laminat compact 
miez alb

Scanați codul decorului  
utilizând aplicația.

Privire de ansamblu a decorurilor  
de laminat compact

Miez alb

Toate decorurile afișate mai jos sunt disponibile ca laminate compacte. Pentru designuri unitare, 
alte produse, cum ar fi laminatele sau plăcile de PAL melaminat, sunt disponibile cu decoruri și 
structuri asortate. Unele decoruri sunt disponibile cu o structură diferită în alte versiuni de produs 
(decoruri asortate). Pentru detalii, accesați www.egger.com/compactlaminate 

http://www.egger.com/compactlaminate
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U104 ST9  
Alabastru alb

U222 ST9  
Bej crem

U113 ST9  
Bej bumbac

U216 ST9  
Bej came

U156 ST9  
Bej nisip

U200 ST9  
Bej

U705 ST9  
Gri Angora

U702 ST9  
Gri cașmir

U727 ST9  
Gri piatră

U748 ST9  
Maro trufă

U989 ST9  
Negru maro

U740 ST9  
Taupe închis

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Alte disponibilități ale produselor 
pot fi găsite în Catalogul de livrare. 

https://www.egger.com/get_download/a9282318-8015-4978-8ec5-be7a9d1847da/Colectia_Egger_de_produse_decorative_Catalog_de_livrare_pdf.pdf


12

De
co

ru
ri 

un
i

»

U708 ST9  
Gri deschis

U7081 ST9   
Gri deschis colorat în masă

U7081 ST76  
Gri deschis colorat în masă

U775 ST9  
Gri alb

U750 ST9  
Gri taupe

U201 ST9  
Gri pietriș

U717 ST9  
Gri Dakar

U767 ST9  
Gri cubanit

U741 ST9  
Gri lava

Miez gri deschis

© Michael Baister Photography

Blat de lucru din laminat compact  
miez gri deschis
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U780 ST9  
Gri monument

U963 ST9  
Gri diamant

U9631 ST9  
Gri diamant colorat în masă

U899 ST9  
Negru fin

U8991 ST9  
Negru fin colorat în masă

U968 ST9  
Gri cărbune

U961 ST2  
Gri grafit

U999 ST76  
Negru

U999 ST2  
Negru

Miez gri închis

Miez negru

U707 ST9  
Gri mătase

U763 ST9  
Gri sidefat

U788 ST9  
Gri arctic

U732 ST9  
Gri praf

U960 ST9  
Gri onix

Blat de lucru din laminat compact  
miez negru

Scanați codul decorului  
utilizând aplicația.
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U108 ST9  
Galben vanilie

U107 ST9  
Galben catifea

U140 ST9  
Galben șofran

U131 ST9  
Galben citron

U114 ST9  
Galben strălucitor

U163 ST9  
Galben curry

U146 ST9  
Galben porumb

U340 ST9  
Portocaliu sorbet

U332 ST9  
Portocaliu

U232 ST9  
Piersică nude

U830 ST9  
Caramel nude

U350 ST9  
Portocaliu Siena

U325 ST9  
Rose antic

U807 ST9  
Maro nuga

U818 ST9  
Maro închis
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U313 ST9  
Alb trandafir

U363 ST9  
Roz flamingo

U390 ST9  
Roșu indian

U328 ST9  
Roșu lipstick

U321 ST9  
Roșu China

U323 ST9  
Roșu aprins

U337 ST9  
Roz Fuchsia

U311 ST9  
Roșu Burgund

U399 ST9  
Roșu Garnet

U404 ST9  
Roz crocus

U420 ST9  
Lila

U330 ST9  
Violet Aubergine

U400 ST9  
Violet pastel

U430 ST9  
Violet

U414 ST9  
Violet închis
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U533 ST9  
Albastru polar

U522 ST9  
Albastru orizont

U500 ST9  
Albastru ghețar

U540 ST9  
Albastru denim

U515 ST9  
Albastru franțuzesc

U633 ST9  
Verde turquoise

U507 ST9  
Albastru fumuriu

U525 ST9  
Albastru Delft

U646 ST9  
Verde Niagara

U504 ST9  
Albastru tirolez

U560 ST9  
Albastru adânc

U599 ST9  
Albastru indigo

U570 ST9  
Albastru nocturn
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co

ru
ri 
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Scanați codul decorului  
utilizând aplicația.
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U608 ST9  
Verde fistic

U617 ST9  
Verde Wasabi

U630 ST9  
Verde lămâie

U636 ST9  
Verde Fjord

U626 ST9  
Verde kiwi

U600 ST9  
Verde mai

U660 ST9  
Verde Amazon

U650 ST9  
Verde ferigă

U655 ST9  
Verde smarald

U606 ST9  
Verde pădure

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

Selectați-vă decorul dorit din 
aplicația „Colecția EGGER de 
produse decorative” și primiți 
corespondența culorilor uni 
NCS, RAL și Pantone.

Notă: Referințele date nu garantează o 

potrivire exactă a culorii. Pentru a stabili 

corespondența, este necesară comparația 

cu mostrele fizice.

De
co

ru
ri 

un
i

»



18 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

H3433 ST22  
Pin Aland polar

H3450 ST22  
Fleetwood alb

H3430 ST22  
Pin Aland alb

H1424 ST22  
Fineline crem

H1122 ST22  
Whitewood

H1401 ST22  
Pin Cascina

H3860 ST9  
Arțar dur champagne

H1277 ST9  
Salcâm Lakeland deschis

H1312 ST10  
Stejar Whiteriver nisip

H1710 ST10  
Castan Kentucky nisip

H1250 ST22  
Frasin Navarra

H1145 ST10  
Stejar Bardolino natur

H3451 ST22  
Fleetwood champagne

H1377 ST22  
Stejar Orleans nisip

H1146 ST10  
Stejar Bardolino gri
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H1115 ST9  
Bamenda gri-bej

H3332 ST10  
Stejar Nebraska gri

H1379 ST22  
Stejar Orleans maro

H3146 ST22  
Stejar Lorenzo gri bej

H1150 ST10  
Stejar Arizona gri

H1399 ST10  
Stejar Denver maro trufă

H3158 ST22  
Stejar Vicenza gri

H3090 ST22  
Shorewood

H1313 ST10  
Stejar Whiteriver gri maro

H1252 ST22  
Branson Robinia gri bej

H1486 ST22  
Pin Pasadena

H3453 ST22  
Fleetwood gri lava   

H1331 ST10  
Stejar Santa Fe gri

H3058 ST22  
Wenge Mali

H1123 ST22  
Graphitwood



20 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

O experiență optică și haptică: laminate compacte EGGER cu suprafață cu pori sincron. Imaginea prezintă H1180 ST37 Stejar Halifax natur.

Scanați codul decorului  
utilizând aplicația.
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H3131 ST9  
Stejar Davos natur

H3170 ST9  
Stejar Kendal natur

H1180 ST37  
Stejar Halifax natur

H3349 ST22  
Stejar Kaisersberg      

H3157 ST9  
Stejar Vicenza

H3331 ST10  
Stejar Nebraska natur

H3303 ST10  
Stejar Hamilton natur

H3330 ST10  
Stejar Anthor natur

H1487 ST22  
Pin Bramberg

H3171 ST9  
Stejar Kendal uleiat

H3700 ST10  
Nuc Pacific natur

H1251 ST22  
Branson Robinia maro natur

H1113 ST10  
Stejar Kansas brun

H1181 ST37  
Stejar Halifax tabac

H1400 ST22  
Attic Wood

Suprafață cu pori sincron

Suprafață cu pori sincron

»
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22 Decorurile scanate sunt la scara 1:2

H3730 ST10  
Hicori natur

H3012 ST22  
Coco Bolo

H1733 ST9  
Mesteacăn Mainau

H3840 ST9  
Arțar Mandal natur

H1334 ST9  
Stejar Sorano deschis

H3470 ST22  
Pin natur

H3368 ST9  
Stejar Lancaster natur

H3395 ST9  
Stejar Corbridge natur

H1511 ST15  
Fag Bavaria

H3398 ST9  
Stejar Kendal cognac

H1615 ST9  
Cireș Verona

H1636 ST9  
Cireș Locarno

H3734 ST9  
Nuc Dijon natur

H1582 ST15  
Fag Ellmau
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Scanați codul decorului  
utilizând aplicația.
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H3133 ST9  
Stejar Davos maro trufă

H3156 ST9  
Stejar Corbridge gri

H3710 ST9  
Nuc Carini natur

H1714 ST10  
Nuc Lincoln

H2033 ST10  
Stejar Hunton închis

H1387 ST10  
Stejar Denver grafit

H1330 ST10  
Stejar Santa Fe Vintage

H3192 ST22  
Fineline metalic maro

H3154 ST22  
Stejar Charleston maro închis
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F416 ST10  
Textil bej

F417 ST10  
Textil gri

F638 ST10  
Chromix argintiu 

F812 ST9  
Marmură Levanto alb

F204 ST9  
Marmură Carrara alb

F637 ST10  
Chromix alb

F784 ST2  
Alamă periată

F509 ST2  
Aluminiu

F424 ST10  
In maro

F823 ST10  
Beton Cefalu deschis

F501 ST2  
Aluminiu periat

F186 ST9  
Beton Chicago gri deschis

F274 ST9  
Beton deschis

F433 ST10  
In antracit

F187 ST9  
Beton Chicago gri închis

Disponibil și sub formă de blaturi de 
lucru din laminat compact  
miez gri închis
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F205 ST9  
Pietra Grigia antracit

F302 ST87  
Ferro bronz

F642 ST10  
Chromix bronze

F461 ST10  
Textil metallic antracit

F313 ST10  
Steelcut gri-titan

F121 ST87  
Metal Rock antracit 

F463 ST2  
Gri metalic platinat

F462 ST2  
Albastru indigo metalic

F242 ST10  
Ardezie Jura antracit

F628 ST9  
Ardezie metalică gri argintiu

F222 ST76  
Ceramică Tessina Terra

Blat de lucru din laminat compact  
miez negru

F206 ST9  
Pietra Grigia negru

Blat de lucru din laminat compact  
miez negru

Scanați codul decorului  
utilizând aplicația.



Structuri

 

Doar structura face ca suprafața să fie perfectă. 
Indiferent că este vorba despre pori de lemn cu 
aspect mat-catifelat, rustic sau sincron: cu laminatele 
compacte EGGER, structura și decorul se completează 
perfect, creând o experiență deosebit de autentică, 
atât din punct de vedere vizual, cât și tactil.

Descoperiți structurile și suprafețele în aplicație 

1.  Deschideți aplicația „Colecția EGGER de produse decorative”  
pe smartphone.

2.  Folosiți funcția de scanare pentru a găsi orice cod de structură  
(de ex. ST37) din colecție.

3.  Obțineți acces la structura selectată de dvs. 
și la decorurile disponibile cu aceasta – afișate  
ca placă integrală, precum și în 3D.
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ST37  
Feelwood Rift

Această structură redă 
aspectul autentic al unei 
suprafețe de lemn masiv. 
Structura sa este sincronizată 
cu seria de decoruri Stejar 
Halifax, care prezintă crăpături 
profunde, ce se pot simți la 
atingere.

ST87  
Mineral Ceramic

Această structură se remarcă printr-un 
efect mat-lucios pronunțat, care redă 
suprafața și senzația tactilă a unei plăci  
de ceramică.

ST2  
Smoothtouch Pearl

ST9  
Smoothtouch Matt

ST15  
Smoothtouch Velvet

O suprafață netedă, plană și ușor de 
întreținut, cu luciu redus. Evidențiază 
perfect calitățile tonurilor albe și a 
imitațiilor de lemn.

Conferă atât decorurilor uni, cât și 
imitațiilor de lemn și de materiale o 
senzație foarte naturală și urmează 
tendința către suprafețe mate.

Această textură de perlă este 
folosită atât pentru decorurile 
albe, cât și pentru reproducerile 
de materiale și impresionează 
prin rezistența mare la zgâriere.

ST10  
Deepskin Rough

ST22  
Deepskin Linear

O structură autentică, potrivită reproducerilor 
cu aspect natural, frapant și rustic. Se pretează 
decorurilor cu aspect de lemn masiv.

Această structură adaugă mai multă naturalețe și un efect de 
profunzime decorurilor liniare și dinamice cu esențe de lemn, 
datorită senzației sale tactile și zonelor mat-lucioase. 

ST76  
Mineral Rough Matt

Această structură este inspirată din 
suprafața unei pietre naturale, marmorate 
și ușor șlefuite. Scoate în evidență tot 
ce este mai bun din decorurile pentru 
blaturile de lucru din laminat compact.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 27



Baie
Avantajele tehnice și estetice ale laminatului compact EGGER 
devin evidente mai ales în medii umede, cum ar fi băile. 
Impresia de monolit creată de miezul asortat colorat în masă, 
în combinație cu rezistența la umiditate, vă permite să vă 
puneți ideile în practică, atât în ceea ce privește designul, cât 
și construcția.

Exemple de aplicații

© andreaswimmer.com
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Construcția de cabine, 
dulapuri de vestiar și 
vestiare
Igiena joacă un rol major în băile publice. Laminatul 
compact EGGER rezistent la umiditate este ușor de 
curățat și are, de asemenea, o suprafață cu proprietăți 
antibacteriene.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 29



Camere sterile și laboratoare
Laminatele compacte EGGER sunt adecvate și pentru amenajarea 
diverselor laboratoare și camere sterile. Acestea sunt igienice, rezistente 
la multe substanțe chimice și prezintă o proprietate antibacteriană a 
suprafeței. Rezistența la umiditate a acestora, precum și rezistența la 
frecare, șoc și zgârieturi este, de asemenea, deosebit de importantă în 
aceste spații. 

30 Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.



Domeniul sănătății  
Curățenia și igiena joacă un rol important în spitale, cabinete medicale și unități 
de asistență. Laminatele compacte EGGER cu suprafețele și canturile lor închise își 
evidențiază avantajele și atunci când sunt utilizate pentru placarea pereților sau în 
construcția de mobilier. 

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Pentru dezinfectanții testați de noi, consultați fișa cu date tehnice „Rezistența 
suprafețelor EGGER la dezinfectanți” din secțiunea de documente ce pot fi  
descărcate de la www.egger.com/compactlaminate

http://www.egger.com/compactlaminate


Placarea pereților
Placarea pereților trebuie să fie sigură și 
durabilă mai ales în zonele publice. Aici, 
laminatul compact EGGER iese în evidență 
prin stabilitate, design clar, rezistență la 
abraziune, șoc și zgâriere.

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

32 Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.



Fotografii: © Finger Treppen

Scări
Eleganță plăcută, funcționalitate înaltă. 
Aspectul amintește de fapt de scările cu 
vanguri de oțel, iar combinat cu tonurile 
calde de lemn ale treptelor, creează o 
impresie generală fascinantă. Suprafețele 
vangurilor din laminat compact EGGER sunt 
rezistente la decolorare. Materialul stabil 
este, de asemenea, rezistent la șoc și are o 
rezistență ridicată la tracțiune și la îndoire.
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Construcția de mobilier
Laminatul compact EGGER impresionează nu doar prin 
designul său atractiv. Mulțumită rezistenței acestuia la 
frecare, șoc și zgârieturi, face posibilă o gamă largă de 
aplicații în ceea ce privește mobilierul și amenajările 
interioare. Pentru amenajări individuale, frezarea și 
găurirea se pot realiza oriunde pe placă. 

© Fotografische Werkstatt  
     Katharina Jaeger

© andreaswimmer.com

© andreaswimmer.com
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Bucătării de vară
Viața în grădină și pe terasă devine tot mai 
importantă. Prin urmare, bucătăria de vară este un 
loc preferat pentru toți cei care doresc să petreacă 
timp în aer liber. Robustețea laminatului compact 
joacă aici un rol important pentru durata de viață a 
bucătăriei.

Mobilier de bucătărie: © Michael Drewes Firma ProDynamic

© www.wesco-outdoorkuechen.de

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 35



Bucătărie
Tendințele actuale referitoare la designul bucătăriei sunt 
deseori caracterizate prin linii înguste și subțiri. Și în acest 
caz este utilizat tot mai frecvent laminatul compact, cu 
toate avantajele acestuia.
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 Aici găsiți videoclipul nostru privind 
„Prelucrarea și asamblarea blaturilor 
de lucru din laminat compact EGGER”.

Blatul de lucru subțire din laminat compact, având doar 12 mm, 
prezintă frezare fațetată pe ambele laturi longitudinale. Acest 
lucru evidențiază aspectul său modern, care este subliniat și prin 
culorile de miez negru, alb, gri deschis și gri închis. 

Blat de lucru din laminat compact

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

 � Rezistente la umiditate
 � Design subțire pentru un aspect modern
 � Frezare fațetată pe ambele laturi longitudinale 

Miez alb

Miez gri deschis

Miez gri închis

Miez negru

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 37
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Posibilitățile sunt nenumărate 
pentru a îndeplini toate 
dorințele
Laminatele compacte EGGER au un design atractiv și caracteristici 
excepționale. În combinație cu gama largă de decoruri, acestea 
reprezintă materialul ideal pentru aplicații interioare, dar și pentru 
multe aplicații speciale cu uzură sporită și cerințe speciale pentru 
igienă și curățenie.

Unele dintre multele domenii de utilizare includ:
 � Construcția de cabine
 � Zone predispuse la umiditate
 � Camere sterile
 � Laborator
 � Placarea pereților
 � Protecția pereților și  

protecția la șocuri
 � Construcția de mobilier

REZUMAT

 � Blaturi de lucru pentru  
bucătărie

 � Scări
 � Construcția de vehicule
 � Industria navală
 � Rulote fast-food 
 � Magazine mobile
 � Cabinete medicale
 � Spitale

© Markus Mitterer
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Strat de acoperire (pentru 
reproduceri de lemn și materiale)

Hârtie decorativă 
impregnată cu rășini

Straturi de mijloc 
impregnate cu rășini

Hârtie decorativă 
impregnată cu rășini

Strat de acoperire (pentru 
reproduceri de lemn și materiale)

Structura produsului

Laminatele compacte sunt fabricate din materiale laminate 
compacte presate conform standardelor EN 438-4, EN 438-8 
și EN 438-9. Hârtiile utilizate pentru produs sunt mai întâi 
impregnate cu rășină și apoi presate împreună, la cald și sub 
înaltă presiune. Decorurile imprimate (reproduceri de lemn și 
materiale) sunt produse cu un strat de protecție.

Gama de laminate compacte
Pe lângă o gamă diversă de decoruri și 
structuri, gama de laminate compacte 
EGGER include, de asemenea, o gamă 
cuprinzătoare de produse.

Variante de produs

Tip Grosimi (mm) Dimensiuni (mm) Informații

Laminate compacte cu miez negru CE
3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Clasa de reacție la foc D-s2, d0
Tip CGS

Laminate compacte cu miez negru CE 
și structură cu pori sincron

8/13 2.790 × 2.060
Clasa de reacție la foc D-s2, d0
Tip CGS

Laminate compacte cu miez negru CE 
și decor perlat

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

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Clasa de reacție la foc D-s2, d0
Tip ACS, decorul este prezent pe o singură parte

Laminate compacte Flammex CE 
cu miez negru

6/8/10
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Clasa de reacție la foc B-s2, d0 / B-s1, d0
Tip CGF

Laminate compacte Flammex CE 
cu miez negru și decor perlat

6/8/10
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Clasa de reacție la foc B-s2, d0 / B-s1, d0
Tip ACF, decorul este prezent pe o singură parte

Laminate compacte cu miez  
colorat CE

6/8/10/13 2.790 × 2.060 - 

Laminate compacte șlefuite pe o 
singură parte

2/3/4
2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Clasa de reacție la foc D-s2, d0
Tip CGS

Blaturi de lucru din laminat compact 12
4.100 × 650 
4.100 × 920

Clasa de reacție la foc D-s2, d0 
Tipuri CGS/BCS

www.egger.com/ecofacts

Mai multă transparență:

100% resurse proaspete

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

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 39



Laminate compacte cu miez negru CE 
 
Datorită construcției de înaltă calitate, laminatele compacte 
cu miez negru sunt adecvate îndeosebi pentru aplicații cu 
uzură crescută. Acestea sunt menționate în standarde ca tip 
CGS sau ACS (versiune perlată).

Domenii de utilizare: placarea pereților, cabine, separatoare, 
blaturi de lucru în birouri și bucătării, mobilier pentru dotarea 
spitalelor etc.

Laminate compacte Flammex CE 
 
Laminatul compact Flammex are un aspect asemănător cu 
laminatul compact cu miez negru. Cu toate acestea, este 
caracterizat de un comportament la foc îmbunătățit în mod 
semnificativ și este clasificat ca B-s2, d0 conform EN 13501-1. 
Laminatul compact Flammex este greu inflamabil, arde mocnit 
și nu arde cu picurare. Datorită degajării reduse de fum și 
proprietății ignifuge, laminatele compacte Flammex CE pot 
fi clasificate și utilizate chiar ca B-s1, d0. Acest laminat este 
menționat în standarde ca CGF sau ACF (versiune perlată).

Domenii de utilizare: protecție de perete și placare pentru 
tavane, în clădiri sau zone cu cerințe mai stricte în materie de 
comportament în caz de incendiu

Laminate compacte cu miez colorat CE 
 
Laminatele compacte cu miez colorat au mai multe straturi din 
hârtii impregnate cu rășină și au aceeași funcție ca laminatele 
compacte cu miez negru. Pe lângă aceste caracteristici, miezul 
colorat scoate în evidență designul mobilierului în zona 
canturilor. Acestea sunt menționate în standarde ca tip BCS.

Domenii de utilizare: blaturi de lucru, birouri, mobilă de baie, 
amenajări interioare de magazine
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Conector pentru blaturi de lucru de 
12 mm

Set de fixare pentru chiuvete Traversă metalică pentru dulapurile 
inferioare

 Mai multe informații despre blaturile de lucru din laminat compact și accesorii se găsesc în broșura  
   „Blaturi de lucru Colecția EGGER de Produse Decorative 2020-22” la www.egger.com/worktops

Soluție de etanșare pentru îmbinările 
de colț

Accesorii de asamblare pentru blaturi de lucru din laminat compact

Laminate compacte cu structură cu pori 
sincron 

Structura Feelwood cu pori sincron evidențiază granulația 
texturii din decor. În acest fel, sunt reproduse într-o manieră 
naturală calitățile lemnului autentic în ceea ce privește 
aspectul și senzația tactilă.

Domenii de utilizare: placarea pereților, cabine, pereți 
despărțitori, mese și suprafețe de lucru

Blaturi de lucru din laminat compact 
 
Blatul de lucru subțire din laminat compact, având doar 12 mm, 
prezintă frezare fațetată pe ambele laturi longitudinale. Acest 
lucru evidențiază aspectul său modern, care este subliniat și 
prin culorile de miez negru, alb, gri deschis și gri închis. 

Domenii de utilizare: blaturi de lucru, mese de birou, blaturi 
pentru lavoare 

Laminate compacte șlefuite pe o  
singură parte 

Partea inferioară a acestor laminate compacte este șlefuită 
pentru a obține cel mai bun rezultat adeziv posibil. În funcție 
de calitatea tăierii sau a frezării, miezul este perceput ca având 
nuanțe de gri până la maroniu. Laminatele compacte șlefuite 
pe o singură parte nu sunt deformabile ulterior. Acestea sunt 
produse pe bază de comenzi și achiziție în cantități industriale.

Domenii de utilizare: pentru îmbinarea plată, de ex. ca fațetă 
de ușă

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 41
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1.1 Manipulare 
 
După îndepărtarea ambalajului și înainte de prelucrare, 
laminatul compact trebuie examinat pentru constatarea 
eventualelor deteriorări vizibile. Dată fiind greutatea relativ 
mare, este necesară atenție deosebită la transportarea 
și manipularea laminatului compact. De regulă, toate 
persoanele implicate în transportarea și/sau manipularea 
laminatului compact trebuie să poarte echipament individual 
de protecție precum mănuși, încălțăminte de protecție și 
îmbrăcăminte de lucru adecvată. Plăcile trebuie ridicate. 
Fețele cu decorul nu trebuie împinse niciodată una în cealaltă 
sau trase una peste cealaltă (a se vedea figura 4 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Aclimatizare 
 
Laminatul compact reacționează la schimbarea condițiilor 
ambientale prin modificare dimensională. Din acest motiv, 
condițiile de depozitare și prelucrare trebuie să corespundă 
cât mai mult posibil climatului locului de utilizare ulterioară. 
Prin urmare, înainte de instalare, elementele de laminat 
compact trebuie aclimatizate pentru o perioadă adecvată 
de timp la locul de instalare și în condițiile de utilizare 
ulterioară. Și pe șantiere este necesară respectarea 
recomandărilor privind depozitarea.

Instrucțiuni de prelucrare

IncorectCorect

×

1. Depozitare 
 
Laminatele compacte EGGER trebuie depozitate în spații 
închise, uscate, la temperaturi de aproximativ 18 °C până 
la 25 °C și o umiditate relativă de aproximativ 50% până la 
65%. Odată ce a fost îndepărtat ambalajul original, laminatul 
compact va fi depozitat pe plăci de protecție dispuse orizontal, 
drepte, stabile, pe întreaga lui suprafață. Trebuie evitat în 
permanență contactul direct cu pardoseala și/sau expunerea 
la lumina soarelui. Placa superioară și cea inferioară trebuie 
acoperite cu o placă de protecție din laminat (nu o placă 
brută) cu format cel puțin la fel de mare.  
 
Dacă nu este posibilă depozitarea orizontală, laminatul 
compact trebuie să fie depozitat la un unghi de aproximativ 
80°, sprijinit pe toată suprafața de un contra-suport. Și pentru 
depozitarea pe verticală este necesară utilizarea unei plăci 
laminate de protecție, cu format cel puțin la fel de mare.

1

2 3
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2. Prelucrare 
 
Ca urmare a faptului că materialul este foarte compact și a 
forțelor mari de tăiere care rezultă, prelucrarea mecanică a 
laminatelor compacte duce la o viață mai scurtă a uneltelor 
în comparație cu alte materiale pe bază de lemn. Pentru a 
asigura mărunțirea optimă și pentru a evita generarea de 
mirosuri, ar trebui să se utilizeze lame ascuțite. Se utilizează 
în principal unelte din metal dur. Uneltele cu vârfuri 
diamantate sunt recomandate pentru prelucrarea cantităților 
mari și pentru prelucrarea pe centre automate. Asigurați-vă 
că tăișul uneltelor este păstrat în stare bună pentru a obține 
rezultate satisfăcătoare. Pentru a asigura o prelucrare 
economică, se recomandă ca înainte de începerea prelucrării 
loturilor mari de producție sau de implementarea unor 
proiecte dificile să consultați producătorii pentru alegerea 
celor mai potrivite scule.  
 
 
2.1 Extracție 
 
Risc pentru sănătate din cauza formării de praf
Se poate produce praf în timpul prelucrării. Există riscul de 
sensibilizare a pielii și a tractului respirator. În funcție de 
procesare și de dimensiunea particulelor, în special atunci 
când praful este inhalat, pot apărea și alte riscuri pentru 
sănătate. 

La evaluarea riscurilor la locul de muncă trebuie luată în 
considerare formarea prafului. În special în cazul proceselor 
de prelucrare cu mașini (de ex. debitare, rindeluire, 
frezare), trebuie utilizat un sistem de extracție eficient, în 
conformitate cu reglementările în vigoare privind sănătatea 
și securitatea. Dacă nu există un sistem adecvat de extragere 
a prafului, este necesară purtarea unei protecții respiratorii 
adecvate. 

Pericol de incendiu și explozie
Praful generat în timpul prelucrării poate duce la pericol 
de incendiu și explozie. Trebuie respectate reglementările 
aplicabile privind siguranța și rezistența la incendiu.
 
 

2.2 Formatare și găurire 
 
Utilizarea de ferăstraie pentru plăci sau a ferăstraielor 
circulare cu masă glisantă este recomandată pentru tăierea 
la dimensiune a laminatelor compacte. Pentru a obține un 
rezultat bun la tăiere, trebuie să se țină cont de legătura 
dintre numărul de dinți (Z), viteza de tăiere (vc) și viteza de 
avans (vf). Pentru finisarea la fața locului, se poate utiliza un 
ferăstrău cu ghidaj și o șină de ghidare adecvată. 

 �  Partea vizibilă (partea cu decorul) în sus
 � Acordați atenție proiecției corecte a pânzei 

ferăstrăului.
 � Ajustați numărul de rotații și numărul de dinți la 

viteza de avans.
 � Se recomandă utilizarea unei lame circulare 

cu crestare pentru a obține debitări curate pe 
partea inferioară a plăcii.

ATENȚIE:

În funcție de proiecția pânzei ferăstrăului, unghiul de intrare 
și de ieșire se schimbă, și astfel și calitatea muchiei tăiate. 
Dacă tăietura muchiei de sus devine neuniformă, pânza 
ferăstrăului trebuie reglată mai sus. Pânza ferăstrăului 
trebuie reglată mai jos în cazul unei tăieturi neuniforme în 
partea de jos. Trebuie să se identifice cel mai bun reglaj al 
înălțimii.

Se recomandă uneltele diamantate pentru prelucrarea 
mecanică a laminatului compact. Uneltele echipate cu 
vârfuri de carburi metalice sunt adecvate doar într-o măsură 
limitată. Uneltele cu pânze segmentate nu ar trebui folosite, 
pe cât posibil, deoarece tăierea în exces din zona de 
suprapunere rămâne în general vizibilă. Din cauza presiunii 
ridicate de tăiere, fixarea piesei de prelucrat și controlarea 
uneltei sunt deosebit de importante. Sunt disponibile 
numeroase opțiuni de profilare a canturilor. Semnele 
rămase în urma frezării pot fi îndepărtate prin sablare. Se 
poate obține o culoare uniformă a canturilor aplicând ulei 
fără silicon. Colțurile și muchiile ascuțite trebuie rotunjite 
pentru eliminarea pericolului de vătămare. Următoarele sunt 
adecvate pentru tratarea laminatelor compacte EGGER cu 
uleiuri fără silicon, de exemplu: Innoplast Protector de la 
Innotec sau ulei de in disponibil în comerț.
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Burghiele concepute pentru plastic se pretează cel mai 
bine pentru găurirea laminatelor compacte. Respectați 
specificațiile producătorului uneltei. Se pot utiliza și burghie 
spiralate pentru găurirea metalului și a lemnului; totuși, 
trebuie reduse viteza de rotație și viteza de avans.   

Pentru găurile străpunse, laminatul compact trebuie plasat 
pe un substrat solid care să poată fi găurit. Trebuie asigurată 
îndepărtarea corespunzătoare a așchiilor de lemn rezultate 
în urma găuririi. Înainte ca burghiul să străpungă, viteza de 
avans trebuie redusă pentru a se evita spargerea pe partea 
de ieșire. Pentru găurile nestrăpunse, denumite și găuri 
oarbe, grosimea minimă a plăcii care trebuie să rămână este 
de 1,5 mm. Pentru găurile date paralel cu suprafața plăcii, 
grosimea minimă a plăcii care trebuie să rămână pe fiecare 
parte a găurii este de 3 mm (a se vedea figura 5 ). Uneltele 
de tăiere, frezare și găurire trebuie selectate întotdeauna 
după consultări cu producătorul uneltei. 
 

 Pentru informații suplimentare, consultați recomandările  
 privind prelucrarea și uneltele pentru laminatele  
 compacte EGGER la www.egger.com/compactlaminate

Schimbările de format în direcție longitudinală au aproximativ 
jumătate din dimensiunea în direcție transversală. Schimbările 
de format trebuie luate în calcul încă de la începutul proiectării 
și prelucrării. Ca regulă, trebuie să se asigure un joc de dilatare 
de 2,0 mm/m. Existența unor condiții ambientale diferite 
în fața și în spatele elementelor de laminat compact poate 
cauza deformarea. Din acest motiv, este esențial ca instalațiile 
panourilor de perete din laminat compact să asigure întotdeauna 
o ventilație adecvată în spatele plăcilor, ceea ce va permite 
egalizarea temperaturii și a umidității, precum și aclimatizarea. 

Direcția de producție a laminatelor compacte cu finisaj 
decorativ pe ambele fețe poate fi deseori identificată numai 
din dimensiunile de producție. Fibrele lemnoase și decorurile 
imprimate direcțional constituie o excepție. Când se lucrează 
cu panouri tăiate la dimensiuni, este important să se asigure 
întotdeauna corespondența cu direcția de producție în timpul 
instalării. Dat fiind riscul de confuzie în cazul plăcilor tăiate la 
dimensiuni, direcția de rulare trebuie marcată pe resturile de 
placă.

5

 � Asigurați un joc de dilatare de 2,0 mm/m. 
Instalarea laminatelor compacte trebuie să fie 
lipsită de constrângeri.

 � Execuție cu ventilare posterioară suficientă. Este 
imperativ ca laminatele compacte să fie capabile 
să creeze o umiditate echilibrată pe partea din față 
și din spate.

 � La instalarea de părți tăiate la dimensiuni, asigurați 
aceeași direcție a producției.

ATENȚIE:

3. Procesare 
 
În ciuda stabilității dimensionale bune a laminatului compact, 
schimbările în condițiile ambiante pot antrena schimbări de 
format. Orientarea fibrelor din straturile de mijloc oferă laminatului 
compact o direcție de producție sau de rulare (a se vedea figura 6 ).  
 

6
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3.1 Decupaje 
 
Decupajele și adânciturile, de exemplu, pentru 
întrerupătoare, grile de ventilație sau locuri de acces, 
trebuie rotunjite întotdeauna, întrucât colțurile ascuțite pot 
duce la apariția fisurilor (a se vedea figurile 7  și 8 ) de mai 
jos. Colțurile interioare trebuie tăiate cu o rază interioară 
de cel puțin 5 mm. Toate muchiile trebuie să fie netede, fără 
fisuri și crestături. Canelurile și protuberanțele trebuie teșite 
pentru a se evita fisurile. Decupajele pot fi efectuate direct 
cu o rindea de adâncime sau prin găurire prealabilă cu o 
rază corespunzătoare și apoi prin tăierea cu ferăstrăul de la 
o gaură la alta. Trebuie asigurate goluri de dilatare suficiente 
pentru componentele integrate.

Corect

×Incorect

3.2 Îmbinări de colț 
 
Îmbinările dintre elementele de laminat compact capabile 
să suporte solicitări intense pot fi realizate cu ajutorul unei 
combinații de dispozitive de încleiere și fixare, canale de 
pană sau ghidaje elastice (de exemplu, confecționate din 
laminat compact) sau nuturi. De reținut că elementele din 
laminat compact pot fi unite între ele numai în aceeași 
direcție de producție. Figurile 9  până la 14  de mai jos 
ilustrează unele posibilități de creare a unor îmbinări 
rezistente ale laminatului compact.

Canelat

Colțar

Canelat/fălțuit

Profil metalic, fixat cu șuruburi

Feder și nut

Conexiuni profilate

7

8
9 10

11 12

13 14
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3.3 Lipire 
 
Când se lipesc două bucăți de laminat compact, este 
important să se asigure spațiu suficient pentru modificări 
dimensionale. Pentru a evita tensiunea, se vor lipi numai 
bucăți de laminat compact condiționate corespunzător și 
întotdeauna pe aceeași direcție de prelucrare mecanică. 
Înainte de a fi lipite, plăcile trebuie curățate de praf, grăsime 
și murdărie și trebuie tratate în prealabil, după caz. Se 
recomandă încercările proprii. Vă rugăm să respectați 
recomandările de prelucrare ale producătorului adezivului. 
 
În funcție de tipul aplicației, următoarele instrucțiuni 
trebuie respectate în timpul lipirii:  
 
 
3.3.1 Lipirea în construcția de mobilier 

Dublare și lipirea îmbinărilor cap la cap
Se pot produce plăci cu aspect mai gros prin dublare sau 
supraînălțare. La dublare, fâșiile de laminat compact 
corespunzătoare sunt încleiate de-a lungul zonei muchiei.  
 
Lipirea îmbinărilor cap la cap, așa cum se întâmplă, de 
exemplu, în cazul îmbinării a două blaturi de lucru din 
laminat compact, este utilizată ca suport suplimentar pentru 
ghidajele elastice/lamele. Pentru mai multe informații, a se 
vedea punctul  4.7 Îmbinările blaturilor de lucru și îmbinările 
de colț. Trebuie asigurată aici aceeași direcție de rulare a 
părților de laminat compact. Adezivul monocomponent cu 
egalizarea tensiunii 1K Ottocoll M500 de la Otto Chemie este, 
de exemplu, un produs adecvat pentru lipire.
 
Recomandări de adezivi
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

15

Supraînălțare/îmbinare în unghi ascuțit 
Pentru grosimi de până la 100 mm sau dacă decorul trebuie 
să fie vizibil pe muchie din motive estetice, soluția poate 
fi adăugarea unei supraînălțări (figura 16 ). Mai întâi, cele 
două componente sunt îmbinate sub un unghi de 45°. 
Apoi, piesa de prelucrat este plasată pe o suprafață plană 
cu fața interioară în jos, astfel încât vârfurile îmbinării în 
unghi ascuțit să se atingă. Apoi se aplică bandă adezivă pe 
această îmbinare cap la cap.  
 
De asemenea, este important să se asigure că părțile sunt 
orientate în aceeași direcție. Apoi, ambele piese de prelucrat 
trebuie întoarse, acordând atenția corespunzătoare. Apoi se 
aplică adezivul (figura 17 ) și piesa de prelucrat mai scurtă 
sau supraînălțarea este ridicată (figura 18 ). Până la întărirea 
adezivului, supraînălțarea sau îmbinarea în unghi ascuțit 
trebuie fixată în poziția corectă cu bandă adezivă. Ottocoll  
P 85 este un exemplu de adeziv posibil. 
 
Recomandări de adezivi
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll P85
 Ottocoll P86

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 SikaTack* Panel 

→ INNOTEC 
 Repaplast Repair 
 Timber Fix 30

→ WÜRTH 
 PUR Rapid

16

17

18
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3.3.2 Lipirea finisajelor interioare
Lipirea laminatelor compacte în zona placării pereților 
trebuie să fie efectuată cu un sistem adeziv cu elasticitate 
permanentă, dezvoltat special în acest scop. Laminatul 
compact poate fi lipit ca placare a pereților pe lemn masiv, 
multiplex sau pe materiale de infrastructură metalice. 
Trebuie asigurată grosimea specificată a adezivului pentru 
a putea absorbi în mod elastic orice mișcare a plăcii. Pentru 
a încleia invizibil laminatul compact pe o infrastructură, 
recomandăm, de exemplu, Panel-loc de la MBE.

Recomandări de adezivi
→ OTTO CHEMIE 
 Ottocoll M500 
 Ottocoll M560
 
→ INNOTEC 
 Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

→ MBE 
 MBE Panel Loc

→ DKS TECHNIK 

3.3.3 Lipirea suprafețelor 
 
Lipirea suprafețelor de mari dimensiuni este posibilă numai 
în cazuri excepționale. Îmbinările supuse solicitărilor majore, 
de exemplu, din cauza vibrațiilor, a șocurilor etc. trebuie 
ranforsate cu elemente de conectare mecanică. 
 
Întrucât materialul nu poate absorbi umiditate sau gaze, nu 
este recomandată lipirea pe întreaga suprafață a laminatelor 
compacte EGGER cu laminat.

3.4 Înșurubare 

Tăierea filetelor de șuruburi în laminatul compact este 
simplă. Se pot utiliza fără probleme și șuruburi autofiletante. 
Se recomandă șuruburi cu filet lent deoarece acestea asigură 
o rezistență superioară la extragere. Găurirea preliminară 
este esențială în toate cazurile. Pentru sarcini suplimentare 
mari, se recomandă utilizarea unui soclu filetat, de exemplu, 
RAMPA tip ES sau RAMPA tip E pentru laminate compacte 
subțiri începând cu 6 mm. Acesta permite, de asemenea, un 
grad mai mare de prefabricare și o dezasamblare mai ușoară. 
Trebuie respectat un minimum de 25 mm pentru prinderile 
cu șuruburi paralele cu nivelul plăcii, iar diametrul găurii 
trebuie ales astfel încât placa să nu se fisureze.  
 
Prinderile cu șuruburi pe suprafețe cu găuri străpunse 
trebuie să aibă spațiu suficient pentru a compensa mișcarea 
dimensională cauzată de fluctuațiile de temperatură și 
umiditate. Diametrul găurii trebuie să fie cu 2 până la 
3 mm mai mare decât diametrul dispozitivului de fixare. 
În acest fel se pot evita tensiunile cauzate de mișcările 
de dilatare și contracție în timpul schimbărilor condițiilor 
ambientale. Nu este recomandată utilizarea de șuruburi cu 
cap înecat (a se vedea figura 19 ), întrucât acestea împiedică 
dilatarea plăcii. În schimb, ar trebui folosite șuruburi cu cap 
plat (a se vedea figura 20 ). Acestea sunt disponibile de la 
diverși producători (de exemplu, MBE) și sunt livrate cu lac 
pentru cap.

 � Faceți diametrul găurii cu 2 până la 3 mm mai mare 
decât diametrul tijei șurubului

 � Evitați folosirea de șuruburi cu cap înecat
 � Formare de puncte glisante și fixe

ATENȚIE:

Incorect Corect

×

19 20

Proiectarea punctelor fixe și glisante este valabilă pentru 
modelele verticale și orizontale, indiferent de aplicație.  
A se vedea pagina următoare.

→ JOWAT  
 Jowat 690.00

→ SIKA
 SikaTack* Panel 

→ PRO PART
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3.4.1 Puncte fixe 
 
Punctul fix servește la distribuirea uniformă a mișcării de 
dilatare și trebuie să fie poziționat cât mai central posibil. 
Diametrul găurii este egal cu diametrul dispozitivului de 
fixare.  
 

 
3.4.2 Puncte flotante 

Diametrul găurii pentru punctele flotante trebuie să fie 
cu 2-3 mm mai mare decât cel al dispozitivului de fixare  
(a se vedea figura 22 ). Gaura trebuie să fie acoperită de 
capul șurubului. Dacă este necesar, se vor folosi șaibe. 
În figuri s-a aplicat o bandă de etanșare din EPDM* pe 
infrastructura din lemn pentru protejarea împotriva umezelii. 
 
Jocul de dilatare necesar se stabilește pe baza celei mai mari 
distanțe de la punctul fix până la muchia plăcii. Diametrul 
găurii punctului flotant trebuie crescut cu 2 mm pentru 
fiecare metru de lungime. În orice caz, șurubul trebuie 
poziționat exact în centrul găurii. Dacă este necesar, acest 
lucru poate fi asigurat prin utilizarea unor dispozitive de 
ghidare adecvate. Pentru aplicațiile de interior, se pot utiliza 
distanțele de fixare menționate în tabel. 

Grosimea plăcii Distanța maximă între elementele de fixare
[mm] a [mm] b [mm]

8 790 500

10 920 670

12 960 900

13 970 920
21

22

 = punct fix, × = punct flotant

23

* EPDM înseamnă etilen-propilen-dien-monomer. Acesta este un cauciuc 

sintetic. EPDM este deosebit de rezistent la UV, ozon și alte influențe 

atmosferice.
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4. Aplicații 
 
 
4.1 Placarea pereților 
 
Datorită robusteții și caracterului adecvat pentru utilizare 
zilnică, laminatul compact EGGER este foarte potrivit pentru 
utilizare ca panouri pentru pereții interiori. Pentru astfel de 
utilizări se recomandă o grosime minimă a plăcii de 8 mm. 
Pereții și infrastructura trebuie să fie complet uscate înainte 
de începerea montării panourilor. Asigurați întotdeauna o 
aclimatizare sau ventilare posterioară suficientă a plăcilor. 
Materialul nu trebuie expus acumulării de umezeală. Toate 
panourile care trebuie îmbinate trebuie să aibă aceeași 
direcție de producție. 
 

4.1.1 Infrastructură și ventilare 
 
Laminatul compact trebuie fixat de o infrastructură stabilă, 
rezistentă la coroziune și blocabilă care să susțină în 
siguranță greutatea panourilor pentru placarea pereților și 
să asigure ventilația în spatele plăcilor. În cazul aplicațiilor 
pentru construcții uscate, atașarea infrastructurii și a 
laminatului compact trebuie ancorată  
pe cadrul de montanți. 
 
Selectarea dispozitivelor de fixare trebuie adaptată 
infrastructurii și greutății panourilor pentru perete. Existența 
unor condiții ambientale diferite în fața și în spatele 
elementelor poate cauza deformarea. De aceea este esențial 
ca instalarea panourilor de perete din laminat compact 
să asigure întotdeauna o ventilație adecvată în spatele 
panourilor, ceea ce va permite egalizarea temperaturii și 
umidității. Instalarea trebuie să se poată ventila în cameră.  
 
Dacă nu există ventilare posterioară sau dacă spațiul de 
ventilare posterioară este mai mic de 2 cm, atunci panourile 
suport minerale absorbante precum pereții sau tencuiala 
trebuie tratate în prealabil cu bariere elastice, impermeabile. 
Sistemele adecvate pentru această lucrare pot fi găsite în 
secțiunea „Instalare directă” de la pagina 53.

Aceste bariere sunt în general vopsite și împiedică pătrunderea 
apei în zidărie, ceea ce este esențial pentru o aplicație într-o 
încăpere umedă. Pentru mai multe informații cu privire la 
folosirea laminatelor compacte în medii umede, a se consulta 
pagina 53 de la secțiunea „Paravane sanitare și pentru duș”.

Stâlpii verticali permit în general circulația aerului. În cazul 
în care infrastructurile sunt dispuse pe orizontală, este 
necesară o construcție adecvată care să asigure ventilarea 
corespunzătoare. Infrastructura trebuie să fie perfect verticală 
pentru a permite montajul fără a solicita întreaga suprafață a 
plăcii. Infrastructurile adecvate includ benzi verticale de lemn, 
aluminiu sau laminat compact. 
 
Distanțarea maximă a șipcilor și/sau a infrastructurii depinde 
de grosimea aleasă pentru laminatul compact. Este important 
să se asigure că spațiile de admisie și de evacuare a aerului 
rămân neobstrucționate astfel încât aerul să circule liber. De 
asemenea asigurați-vă că umiditatea suprafeței ce urmează a 
fi placată nu diferă în mod semnificativ de cea a panoului de 
perete finisat. 
 
Se diferențiază următoarele:
→ fixare mecanică vizibilă
→ fixare mecanică invizibilă
→ fixare încleiată invizibilă

 � Instalarea laminatelor compacte trebuie să fie 
lipsită de constrângeri. 

 � Este imperativ ca laminatele compacte să fie 
capabile să creeze o umiditate echilibrată pe 
partea din față și din spate.

ATENȚIE
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Pentru toate metodele de montare care implică agățare, 
trebuie să se lase suficient spațiu pentru a permite ridicarea 
și coborârea elementelor. Acest spațiu de aer sau „spațiu 
suspendat” rămâne vizibil sub forma unui „spațiu în umbră”. 
 
Agățarea cu ajutorul fâșiilor secționale 
Pentru această metodă de montare, se taie un nut în 
infrastructura orizontală pentru a susține șina proeminentă 
atașată pe elementul de perete. Pentru simplificarea 
montării, federul șinei proeminente trebuie să fie mai 
subțire decât nutul. Șinele proeminente de pe elementele de 
laminat compact nu trebuie să se întindă pe toată lățimea 
elementelor; acestea trebuie să fie intermitente pentru 
a permite circulația verticală a aerului. Se pot utiliza cu 
ușurință șine proeminente fabricate din placaj sau profile 
metalice Z. Dacă nu se poate obține o conexiune fixă cu 
șuruburi în cazul elementelor subțiri de laminat compact, 
este posibilă de asemenea lipirea suplimentară.
 
Agățarea cu ajutorul profilelor metalice 
Sistemele cu profile metalice sunt oferite și pentru 
montarea elementelor pentru pereți (a se vedea figura 25 ). 
Sistemul ales trebuie să fie utilizat conform recomandărilor 
producătorului pentru a garanta o montare sigură.

4.1.2 Fixare mecanică vizibilă
Fixarea este realizată prin intermediul șuruburilor sau 
niturilor pe infrastructură. Trebuie să existe un rost de 
dilatare suficient și să se țină cont de poziționarea corectă 
a punctelor flotante și fixe. Dacă se folosește lemnul ca 
infrastructură, pentru decuplare trebuie să se folosească o 
bandă EPDM*. Dispozitivele de fixare sunt disponibile cu 
lac pentru cap asortat cu decorurile. Niturile trebuie să fie 
prevăzute cu o fixare care să permită un joc de aproximativ 
0,2 mm în nit în punctele de glisare. 

1 Gol de aer

2 Bandă EPDM*

1

2

24

4.1.3 Fixare mecanică invizibilă
 
Fixarea invizibilă a laminatelor compacte prin suspendare 
permite demontarea simplă și este mai plăcută din 
punct de vedere estetic decât metodele de fixare vizibile. 
Îndepărtarea plăcilor se face rapid și simplu. Accesul la 
cablurile și conductele aflate în spatele elementelor se 
face ușor. În funcție de sistemul de montare ales, un alt 
avantaj este faptul că elementele pot fi ajustate ulterior. Este 
posibilă și montarea fără uzura elementelor.  
 

25

* EPDM înseamnă etilen-propilen-dien-monomer. Acesta este un cauciuc 

sintetic. EPDM este deosebit de rezistent la UV, ozon și alte influențe 

atmosferice.
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4.1.4 Fixare încleiată invizibilă 
 
Laminatul compact poate fi montat și prin încleierea plăcilor 
pe o infrastructură rigidă, folosind sisteme de adezivi cu 
elasticitate permanentă, dezvoltate special în acest scop. 
Dacă se utilizează lemnul ca infrastructură, este necesar 
să se aplice amorsă, ca pas preliminar, pentru a garanta 
adeziunea sigură și pentru a preveni dezlipirea adezivului 
din cauza umidității.  

Sistemul constă din adeziv, o bandă de instalare și 
produsele corespunzătoare pentru amorsarea suprafețelor 
înainte de lipire. Banda pentru montare este destinată 
primei fixări. Fixarea permanentă se realizează cu adeziv. 
Altă funcție a benzii pentru montare este reglarea distanței 
definite. Acest lucru asigură obținerea grosimii necesare 
a adezivului, pentru a putea absorbi elastic orice mișcare 
a plăcii. Respectați instrucțiunile de prelucrare ale 
producătorului adezivului.  
 
Furnizorii pentru tipurile de adezivi corespunzători pot fi 
găsiți la pagina 46. 
 
 
4.1.5 Modele detaliate 
 
Indiferent de infrastructura aleasă și de sistemul de montare, 
în practică se folosesc în mod obișnuit următoarele modele 
detaliate care asigură montarea continuă și fără probleme în 
vederea placării pereților.  
 
Formare de fascicule și îmbinări
Există posibilități numeroase pentru realizarea de îmbinări și 
îmbinări cap la cap (a se vedea figura 26  până la 28). Totuși, 
este important să se asigure că elementele dispun de spațiu 
suficient pentru dilatare.

26

28

Închidere superioară
Închiderea superioară a placării pereților trebuie să se afle 
la distanță de tavan pentru a asigura ventilația funcțională 
și este folosită pentru ventilația internă. Distanța dintre 
tavan și laminatul compact oferă, de asemenea, rostul de 
dilatare necesar. Pentru a asigura funcționalitatea completă 
a ventilației, distanța față de tavan trebuie să corespundă cel 
puțin dimensiunii spațiului de ventilație. 

1 Gol de aer

2 Bandă de montare

3 Adeziv

Închidere inferioară
Închiderea inferioară a placării pereților cu laminat compact 
se poate realiza în două moduri.  

Închiderea la o distanță de pardoseală funcționează în 
general la fel ca închiderea laminatului compact. Distanța 
dintre laminatul compact și pardoseală oferă o circulație 
a aerului suficientă în spatele laminatului compact și 
previne formarea umidității în spatele placării pereților. 
Dar trebuie să se respecte o distanță minimă de 50 mm 
față de pardoseală. Bazele instalate trebuie să fie cât mai 
subțiri posibil, astfel încât să rămână disponibilă o secțiune 
transversală cât mai mare pentru ventilare. 

1 Gol de aer

2 Bază dală

3 Îmbinare cu  

 silicon

4 Distanță  

 minimă până la  

 pardoseală 50 mm1

2

34

29

30

3

1

2

27
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O instalare la același nivel cu pardoseala, utilizată în principal 
pentru laminate compacte în spațiile pentru duș, necesită 
ca laminatul compact să nu fie așezat direct pe pardoseală, 
deoarece placa se va dilata și contracta. O așa-numită bandă 
de compresie menține distanța necesară în timpul instalării, 
asigurând ulterior rostul de dilatare al plăcii.  
 
Spațiul dintre laminatul compact și pardoseală poate fi 
etanșat ulterior cu o îmbinare cu silicon pentru a preveni 
pătrunderea umezelii. Pentru a îmbunătăți aderența 
siliconului, cantul laminatului compact trebuie să fie 
teșit. Pentru a permite aerului să circule în cazul închiderii 
inferioare, spațiul de ventilare trebuie să fie cât mai mare 
posibil.

1 Bandă de  

 compresie  

 (bandă de  

 etanșare)

2 Îmbinare cu silicon

2

1

31

Soluție pentru colțuri
În cazul soluțiilor pentru colțuri cu laminate compacte în medii 
umede, între laminatul compact și perete trebuie să existe și o 
distanță egală cel puțin cu grosimea infrastructurii. Îmbinarea 
la colț dintre cele două laminate compacte trebuie să fie 
suficient de mare, astfel încât modificările de dimensiune 
cauzate de schimbările ambientale să poată fi compensate. 
Dacă îmbinarea la colț trebuie etanșată, de exemplu dacă 
este folosită în spații pentru duș, acest lucru se realizează din 
nou cu ajutorul benzii de compresie, pentru a oferi rostul de 
dilatare. Spațiul dintre laminatele compacte individuale este 
protejat de pătrunderea umidității cu o îmbinare suplimentară 
cu silicon de etanșare (figura 32 ). Și aici este recomandată 
finisarea cantului cu o teșitură.

1 Fâșii de laminat  

 compact

2 Bandă de  

 compresie  

 (bandă de  

 etanșare)

3 Îmbinare cu silicon

4 Laminat compact

1

2

3

4

Fascicul de suprafață
O soluție uzuală de protecție la impact pentru placarea 
pereților în spitale implică utilizarea laminatului compact 
ca placare a pereților la jumătatea înălțimii. În acest scop, 
este necesară o tranziție uniformă de la laminatul compact 
la placa de rigips. Pentru a asigura aclimatizarea funcțională 
a laminatului compact, se poate utiliza un unghi din oțel 
inoxidabil ca finisaj optic (figura 33 ). 

1 Placă din gips 

  cu tapet

2 Consolă din oțel  

 inoxidabil

3 Laminat compact

1

2

3

32

33
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Instalare directă
Pentru placarea parțială a pereților, plăcile de laminat 
compact sunt de obicei fixate direct pe perete prin 
intermediul înșurubărilor vizibile. Deoarece nu există 
ventilație în spatele elementelor, trebuie instalată o barieră 
de vapori între laminatul compact și perete. Se recomandă o 
înălțime maximă a laminatului compact de 300 mm. Bariera 
de vapori trebuie aplicată pe partea cu peretele.

1 Laminat compact

2 Barieră de vapori

2

1

34

4.2 Paravane sanitare și pentru duș 
 
Când se utilizează laminat compact în amenajările sanitare, 
este important să se asigure în timpul proiectării și al 
instalării faptul că laminatul compact nu reține apa și că 
încăperea dispune de ventilație suficientă. Este obligatoriu 
să se utilizeze numai materiale de construcție și dispozitive 
de fixare fără coroziune. Aplicarea în zone cu umiditate 
mare necesită consolidarea mecanică a îmbinărilor la colț, 
de exemplu utilizând dibluri sau cleme și utilizarea unui 
sistem adeziv care este impermeabil după aplicare. Pentru 
utilizările comerciale care presupun uzură accentuată, 
trebuie păstrată o distanță de minimum 120 mm între 
pardoseală și marginea inferioară a plăcii.  

1 Distanță de 120 mm

1

Este important să se asigure o ventilație adecvată în încăperi 
și uscarea laminatului compact după utilizarea cabinei de 
duș.  

Substraturile minerale absorbante precum pereții și/
sau tencuiala trebuie amorsate cu o barieră elastică 
impermeabilă. Această barieră este în general aplicată cu 
pensula și previne pătrunderea apei în infrastructură. 
 

35

Bariere de vapori posibile 
 
Straturi de acoperire lichide
→ OTTO CHEMIE: folie lichidă OTTOFLEX
→ FERMACELL: folie lichidă Fermacell
→ KNAUF: etanșant de suprafață Knauf 

Membrane de etanșare 
→ OTTO CHEMIE: membrană de etanșare OTTOFLEX 
→ KNAUF: membrană de etanșare și decuplare Knauf
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Sistemele de etanșare corespunzătoare se găsesc la pagina 
53 la secțiunea „Instalare directă”. Trebuie să se cadă 
de acord cu fabricanții sau furnizorii cu privire la clasele 
de expunere la umiditate a materialului. Este obligatorie 
respectarea instrucțiunilor de prelucrare ale producătorilor 
competenți. 

4.3 Uși de mobilier 
 
Lățimea ușilor nu trebuie să fie mai mare decât înălțimea 
lor. Deoarece schimbările de format în direcție longitudinală 
au jumătate din dimensiunea în direcție transversală, se 
recomandă tăierea în direcție longitudinală a laminatului 
compact pentru foi de uși. Diferențele excesive de 
temperatură sau umiditate relativă dintre fețele ușii pot cauza 
deformarea laminatului compact. Din acest motiv trebuie 
să se asigure o circulație suficientă a aerului, de exemplu 
la instalarea cabinelor de toaletă și a vestiarelor. Lățimea, 
înălțimea și greutatea ușii sunt factorii decisivi pentru 
numărul de balamale necesare. Alți factori, precum locul de 
instalare sau anticiparea unei uzuri suplimentare din cauza 
atașării de cuiere, de exemplu, pot varia mult de la caz la caz 
și trebuie luați în calcul.  
 
Din acest motiv, informațiile furnizate (a se vedea figura 
36 ) trebuie considerate a avea doar rol orientativ pentru o 
ușă cu grosimea de 13 mm și o lățime de până la 600 mm. 
Se recomandă efectuarea unei montări provizorii. Pentru 
aplicațiile care presupun solicitări intense, se poate monta 
o balama suplimentară la max. 100 mm sub balamaua 
superioară. Balamalele superioare și inferioare trebuie 
amplasate la o distanță minimă de 100 mm, măsurată de 
la marginea exterioară a panoului. Balamale adecvate sunt 
oferite, de exemplu, de companiile Häfele, Blum (Expando T) 
sau Prämeta (seria 3000) (a se vedea figura 37 ).

2 Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer • 04.13
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 � Etanșarea panoului suport pentru placarea dușului
 � Folosiți întotdeauna elementele pentru ușile 

cabinei ca decupaje longitudinale
 � Laminatele compacte nu trebuie expuse acumulării 

de umezeală
 � Este imperativ ca laminatele compacte să fie 

capabile să creeze o umiditate echilibrată pe 
partea din față și din spate.

ATENȚIE
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4.4 Blaturi de masă 
 
Laminatul compact este foarte adecvat pentru blaturi de 
mese, de exemplu, în birouri, săli de conferințe, școli și 
ateliere. Grosimea plăcii, distanțele de montare și proiecția 
peste cadrul de bază trebuie calculate în funcție de sarcinile 
așteptate. Blaturile de masă trebuie să aibă o grosime de 
minimum 10 mm, astfel încât să fie disponibil suficient 
material pentru îmbinarea sigură cu șuruburi. Fixarea de 
infrastructură poate avea loc în mai multe moduri. Este 
important să se garanteze o asamblare fără tensiuni. 
Șuruburile pot fi introduse direct în placă sau se poate 
utiliza un diblu filetat. Punctele de fixare în infrastructură 
trebuie implementate cu suficient spațiu pentru dilatare. 
Diametrul găurii trebuie să fie cu 2-3 mm mai mare decât 
diametrul dispozitivului de fixare. 

Consolă

Distanță de montare

Consolă

Grosimea plăcii [mm] Proiecție [mm] Distanță de montare [mm]

10 max. 100 310

12 max. 150 390

13 max. 200 440

38

39

4.5 Instalarea blaturilor de lucru din 
laminat compact 
 
Datorită rezistenței lor la umiditate și robusteții lor, laminatele 
compacte sunt folosite foarte des ca blaturi de lucru în 
bucătării sau lângă lavoare. Totuși, la prelucrarea și construirea 
blaturilor de lucru din laminat compact, modificările de format 
trebuie să fie luate în considerare de la început. Modificările 
ambientale duc la contractarea sau dilatarea blatului de lucru. 
În cazul blaturilor de lucru din laminat compact, schimbarea 
de format este la jumătate în direcția longitudinală cât este de 
mare în direcția transversală. Ca regulă, trebuie să se asigure 
un joc de dilatare de 2 mm/m. Mai multe informații se găsesc la 
pagina 44 la secțiunea  „3. Procesare.” 
 

Consolă de fixare

40

 
4.6 Instalarea chiuvetelor și plitelor 
 
Decupajele pentru plite sau chiuvete trebuie realizate conform 
măsurătorilor și detaliilor de poziționare și/sau utilizând 
șabloanele furnizate de către producător. Garniturile de 
etanșare atașate sau integrate ale producătorului trebuie 
să fie utilizate în funcție de instrucțiunile de instalare – a se 
vedea figura 40 . 

La realizarea de decupaje în blatul de lucru din laminat 
compact, trebuie respectate informațiile de la secțiunea  
3.1 „Decupaje” în vederea evitării fisurării.  

Canturile decupate trebuie protejate cu grijă împotriva 
pătrunderii umidității. Este adevărat că blatul de lucru 
din laminat compact are o structură de plăci omogenă și 
impermeabilă, ceea ce face ca etanșarea îmbinărilor să nu 
fie absolut necesară. Cu toate acestea, aceasta din urmă 
împiedică pătrunderea umidității în corp.

 Aici găsiți videoclipul nostru privind 
„Prelucrarea și asamblarea blaturilor 
de lucru din laminat compact EGGER”.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații. 55
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Asigurați centrarea corectă și o marjă de siguranță adecvată 
față de cantul decupat, în special pentru plite. Urmați 
instrucțiunile producătorului. Din motive de siguranță, plita 
nu trebuie să se sprijine pe cantul decupat, întrucât, în 
anumite condiții de funcționare, temperaturile pot crește 
până la 150 °C. Alte opțiuni sunt montarea încastrată sau o 
soluție cu sub-structură.

Instalarea unei plite 

ceramice

41

Instalarea unui lavoar sub blat

1 Distanță de 12 mm

42

La montarea chiuvetelor, este necesară o soluție specială 
pentru blatul de lucru din laminat compact. În acest scop, se 
oferă setul de fixare EGGER, care asigură o instalare simplă – a 
se vedea figura 43 . În legătură cu blaturile de lucru din laminat 
compact, fâșiile de fixare sunt încleiate pe cant – a se vedea 
figura 44 . Pentru mai multe informații detaliate, consultați fișa 
cu date tehnice „Set de fixare pentru chiuvete”. 

Pentru lipirea setului de fixare, ar trebui utilizat un sistem 
adeziv de compensare a uzurii și egalizare a tensiunii, 
cum ar fi Ottocoll M500 de la Otto Chemie. Mai multe 
recomandări de adezivi se găsesc în secțiunea 3.3 „Lipire” 
de la pagina 46.

Lipit

43

44

1
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Restul blatului de lucru nu trebuie să măsoare mai puțin 
de 50 mm lățime în niciun loc. Din motive de ergonomie, 
distanța dintre zona plitei și un dulap vertical nu trebuie 
să fie mai mică de 300 mm. Asigurați marja de siguranță 
specificată de producătorul plitei. Aceeași distanță este 
recomandată pentru spațiul dintre chiuvetă și plită – a se 
vedea figura 45 .

≥ 300 mm ≥ 300 mm

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

Din motive de siguranță și ergonomie, proiectarea unei 
bucătării trebuie discutată cu un specialist în bucătării, iar 
montajul trebuie efectuat de o companie specializată. În 
special racordurile la curent, gaz și alimentare cu apă trebuie 
realizate de specialiști calificați. În zona îmbinărilor de 
colț, trebuie avută în vedere o distanță minimă de 300 mm 
la planificarea decupajelor sau adânciturilor – a se vedea 
figurile 45  și 46 .

Corect Incorect

Corect Incorect

×

×

≥ 300 mm

≥ 300 mm

45

46
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Odată ce secțiunile decupate au fost realizate în blaturile 
de lucru, orice alt transport trebuie realizat cu cea mai mare 
grijă pentru a preveni ruperea plăcii. Blaturile de lucru din 
laminat compact trebuie transportate vertical, deoarece 
decupajele au un risc mai mare de deteriorare dacă plăcile 
sunt transportate orizontal. 

Pentru dulapurile inferioare convenționale, se poate utiliza, 
în general, o structură standard. La realizarea dulapurilor 
inferioare pentru chiuvete și/sau plite, se recomandă 
asamblarea cu traverse metalice – a se vedea figura 47 . 
Blatul de lucru din laminat compact este asigurat împotriva 
unei posibile îndoiri de traversa metalică, deoarece blaturile 
de lucru sunt slăbite din cauza decupajelor pentru chiuvetă 
și/sau plită, iar suprafața de contact pe dulapurile inferioare 
este redusă la minimum. 

Pe lângă stabilizare, traversele metalice servesc și la fixarea 
blatului de lucru sau a plăcilor – a se vedea figura 48 . 

Pentru montarea traverselor metalice, trebuie realizate 
găuri în părțile laterale ale dulapurilor. Șablonul de găurire 
prevede două găuri cu Ø 8 mm și adâncime 7 mm. Mai 
trebuie realizată și o gaură cu Ø 5 mm și adâncime 13 mm, 
dacă fixarea se realizează cu un șurub Euro 6,3 × 13 mm – a 
se vedea figurile 49  și 50 .

47

48

49

50

Traversele metalice EGGER sunt disponibile pentru dulapuri 
cu lățimi de 600, 800, 900, 1.000 și 1.200 mm, precum și 
pentru diferite grosimi ale pereților dulapurilor. Șuruburile 
de fixare furnizate se utilizează pentru montarea blaturilor 
de lucru din laminat compact. Rețineți că șurubul de fixare 
este înșurubat în blatul de lucru prin gaura canelată din 
traversa metalică. 

Pentru mai multe informații detaliate, consultați fișa cu date 
tehnice „Traversă metalică”.
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4.7 Îmbinările blaturilor de lucru și 
îmbinările de colț 
 
În general, o lungime a blatului de lucru de 4.100 mm 
înseamnă că se evită îmbinarea panourilor. Pe de altă 
parte, îmbinările de colț ale blatului de lucru sunt uzuale. 
Acestea nu trebuie să fie slăbite de deschideri interioare sau 
decupaje, precum cele pentru plite sau chiuvete. Îmbinările 
de colț la blaturile de lucru se realizează prin potrivirea 
tăieturilor folosind ferăstraie circulare sau frezare pe freze 
CNC sau utilizând freze de mână, cu ajutorul șabloanelor – a 
se vedea figurile 51  și 52 .

51

52

Îmbinările blatului de lucru și îmbinările de colț trebuie 
să se potrivească precis și ermetic. La blaturile de lucru 
din laminat compact, etanșarea nu este necesară datorită 
structurii omogene a plăcilor. Cu toate acestea, etanșarea 
îmbinărilor împiedică, de asemenea, pătrunderea umidității 
în corpul mobilierului. În acest scop a fost special dezvoltată 
soluția de etanșare EGGER pentru etanșarea îmbinărilor 
(îmbinări de colț) blaturilor de lucru pentru bucătării. Soluția 
de etanșare împiedică în mod fiabil pătrunderea umidității 
și a lichidelor în îmbinarea cap la cap. Este rezistentă la 
detergenți, apă, grăsimi, uleiuri etc. și este disponibilă în gri, 
alb, negru și maro. Conținutul tubului de 10 g este suficient 
pentru o lungime medie de îmbinare de 600 mm – a se 
vedea figura 56 .
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Aplicarea soluției de etanșare începe cu perforarea 
membranei de închidere a tubului, urmată de înșurubarea 
suportului de aplicare de culoare neagră – a se vedea figura 
53 . Suportul de aplicare este apoi ghidat de-a lungul părții 
superioare a îmbinării cap la cap a blatului de lucru, iar 
soluția de etanșare este presată uniform atunci când iese 
din tub. Imediat după aplicarea etanșantului, blaturile de 
lucru trebuie îmbinate și înșurubate. Orice reziduu scurs 
trebuie îndepărtat imediat cu un produs de curățare adecvat. 

Pentru informații mai detaliate și combinațiile recomandate 
de culori pentru respectivele decoruri de blaturi de lucru, 
consultați fișa cu date tehnice „Soluție de etanșare pentru 
îmbinările de colț”.

Blatul de lucru din laminat compact prezintă frezare fațetată 
pe laturile longitudinale. În plus, atunci când laturile 
transversale sunt, de asemenea, teșite, nu mai este necesară 
frezarea uzuală de contur pentru îmbinările de colț. Fațetarea 
separă cele două blaturi de lucru, ceea ce înseamnă că se 
obține o evidențiere conștientă a fațetării în partea frontală 
a blatului de lucru – a se vedea figura 54 . Dacă blatul de 
lucru din laminat compact urmează să fie tăiat la lungime, se 
recomandă aplicarea unei teșituri cu design identic. 
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Blaturile de lucru individuale se atașează utilizând sisteme 
de fixare mecanică (conectori pentru blaturi de lucru) 
și sunt fixate în loc prin folosirea de mijloace de fixare, 
așa-numitele ghidaje elastice/lamele, precum și adeziv 
suplimentar. Blatul de lucru din laminat compact necesită 
utilizarea unor conectori speciali ca urmare a grosimii 
reduse a materialului. EGGER oferă conectorii corespunzători 
ca set adecvat pentru blaturi de lucru cu grosime de 12 mm – 
a se vedea figura 55 . 
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Locașul frezat în laminatul compact pentru conectorul de 12 
mm este frezat până la o adâncime de 8 mm – a se vedea 
figura 56 .

Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date 
tehnice „Conectori pentru blaturile de lucru”. Numărul de 
conectori pentru blatul de lucru depinde de lățimea blatului 
de lucru. Se folosesc în mod obișnuit doi conectori pentru 
lățimi de ≤ 799 mm și trei conectori pentru blaturi de lucru 
cu o lățime ≥ 800 mm. Faptul că îmbinarea cap la cap se 
realizează la același nivel se datorează folosirii suprafeței 
blatului de lucru sub formă de cant de referință pentru 
frezarea nuturilor pentru ghidajele elastice și prin asigurarea 
așezării ferme a acestora. 

Procedați după cum urmează:
1.  Așezați blaturile de lucru pe cadrul aliniat al dulapurilor 

și verificați poziționarea corectă a îmbinărilor, inclusiv a 
ghidajelor elastice și a nuturilor.

2.  Aplicați adezivul așa cum este descris la punctul 3.3.1 
Lipirea îmbinărilor cap la cap.

3.  Aplicați soluția de etanșare (de ex. soluția de etanșare 
EGGER) uniform și continuu pe cantul superior frezat 
sau tăiat, cu ajutorul unui suport de aplicare, dacă este 
necesar. Trebuie să faceți acest lucru chiar înainte de a 
înșuruba conectorii pentru blatul de lucru.

4.  Îmbinați blaturile de lucru, introduceți elementele de 
feronerie și strângeți ușor șuruburile. Aliniați blaturile 
de lucru pe orizontală cu ajutorul unor pene sau pârghii 
și pe verticală cu ajutorul unui ciocan cu cap de cauciuc 
sau a unor cleme G (protejați cu blocuri de amortizare). 
Strângeți manual conectorii pentru blatul de lucru după 
aliniere. La strângere, trebuie să aveți grijă ca cele două 
suprafețe ale blaturilor de lucru să rămână aliniate și 
ca soluția de etanșare să iasă. Nu solicitați blaturile de 
lucru cât timp se întărește soluția de etanșare.

5.  Îndepărtați imediat excesul de etanșant. Curățați 
suprafața blatului de lucru cu un agent de curățare 
adecvat, cum ar fi un detergent cu acid citric sau 
acetonă. Atenție: acetona poate afecta suprafața dacă 
este lăsată pe ea o perioadă îndelungată. Prin urmare, 
recomandăm mascarea zonei îmbinării cu bandă de 
mascare.
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4.8 Prinderi și îmbinarea la perete 
 
Înainte de a etanșa latura lungă a blatului de lucru la perete, 
asigurați-vă nu numai că este susținută corespunzător, ci și 
că este îmbinată cu sub-cadrul. În caz contrar, pot apărea 
solicitări care vor afecta îmbinarea de etanșare. 

Pentru îmbinarea cu corpul, plăcile pot fi îmbinate fie prin 
înșurubare (instrucțiuni la 3.4), fie prin încleiere (instrucțiuni 
la 3.3). La încleiere, asigurați-vă că utilizați un sistem adeziv 
cu elasticitate permanentă cu un adeziv cu grosime necesară 
pentru a putea absorbi elastic toate mișcările plăcii. 

Indiferent de tipul de dispozitiv de fixare ales, este necesar 
să asigurați un rost de dilatație de 2 mm/m. Pentru ventilarea 
adecvată a laminatului compact, este necesară proiectarea ca 
traversă a părții superioare a corpului (a se vedea figura 57 ).  
Îmbinările la colț ale celor două blaturi de lucru se realizează 
cu discuri de conectare impermeabile, cum ar fi lamelele.
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La fixare, asigurați-vă că blatul de lucru nu este înclinat 
înspre perete. Acest lucru va cauza acumularea de apă în 
zona de îmbinare. Curățați și degresați în jurul zonei soluției 
de etanșare, atât pe blatul de lucru, cât și la îmbinarea cu 
peretele și pre-tratați cu un agent de lipire, în funcție de 
etanșarea utilizată. 

Este recomandată folosirea unei plăci compozite laminate 
pentru peretele posterior al nișei. Informații detaliate cu 
privire la prelucrare și instalare se găsesc pe internet la 
produsul „Pereți posteriori pentru nișă” din secțiunea de 
descărcare.

5 Recomandări privind întreținerea și 
curățarea 
 
Datorită suprafeței igienice și dense, laminatele compacte 
EGGER nu necesită întreținere specială. Ca regulă generală, 
petele și substanțele vărsate, cum ar fi ceaiul, cafeaua și 
vinul etc., trebuie să fie curățate imediat, deoarece, după 
uscare, efortul de curățare este mai mare. Dacă este 
necesară curățarea, se vor folosi agenți de curățare delicați. 
Agenții de curățare nu trebuie să conțină componente 
abrazive în special, întrucât acestea pot avea un efect 
negativ asupra gradului de luciu sau pot zgâria suprafața. 

Pentru utilizarea zilnică trebuie respectate următoarele 
indicații:

 → Așezarea țigărilor aprinse pe suprafața laminatului 
compact provoacă deteriorarea suprafeței. Utilizați 
întotdeauna o scrumieră.

 → Laminatul compact nu trebuie să fie utilizat ca 
suprafață pentru tăiat, deoarece pot apărea urme de 
tăieturi chiar și pe suprafața laminatului compact. 
Utilizați întotdeauna un tocător. 

 → Trebuie evitată așezarea obiectelor fierbinți, cum ar fi 
oale și tigăi, pe suprafața laminatului compact direct 
de pe plită sau direct din cuptor, deoarece gradul de 
luciu se poate modifica sau se pot produce deteriorări 
ale suprafeței în funcție de nivelul de căldură. Folosiți 
întotdeauna suporturi rezistente la căldură.

 → Lichidele vărsate trebuie să fie întotdeauna 
îndepărtate sau șterse imediat deoarece expunerea 
prelungită la unele substanțe poate provoca o 
modificare a gradului de luciu al suprafeței laminatului 
compact. În special în zonele din jurul decupajelor și 
îmbinărilor, lichidele vărsate trebuie șterse complet și 
repede.

 → Aceste recomandări se aplică îndeosebi suprafețelor 
mate de laminat compact, întrucât semnele de 
uzură sunt mai vizibile în cazul acestora Informații 
mai detaliate sunt disponibile în broșura noastră 

„Instrucțiuni pentru întreținerea și curățarea 
laminatelor compacte EGGER” la 
www.egger.com/compactlaminate 

6 Manipularea reziduurilor 
 
Datorită puterii lor calorifice foarte ridicate, laminatele 
compacte sunt deosebit de adecvate pentru eliminarea prin 
mijloace termice în instalații de ardere de profil. În general, 
trebuie să se respecte legile și reglementările naționale 
specifice cu privire la eliminare.

Aceste instrucțiuni de prelucrare au fost întocmite pe baza celor mai 
bune informații disponibile și cu toată responsabilitatea cuvenită. 
Informațiile furnizate se bazează pe experiență practică și pe teste 
interne și reflectă starea curentă a cunoștințelor noastre. Scopul este 
pur informativ și nu constituie o garanție din punctul de vedere al 
proprietăților produsului sau al caracterului adecvat al acestuia pentru 
aplicații specifice. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de 
greșeli, erori în ceea ce privește standardele, sau greșeli de tipar. În plus, 
dezvoltarea continuă a produselor de laminat compact EGGER, precum și 
modificarea standardelor și a documentelor publice pot avea ca rezultat 
modificări de natură tehnică. Așadar, conținutul prezentelor instrucțiuni 
de prelucrare nu poate fi considerat ca reprezentând instrucțiuni de 
utilizare, nici ca acord obligatoriu din punct de vedere juridic. Se aplică 
Termenii și condițiile noastre generale pentru vânzări și livrare.
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Circuitul de mediu – și de ce sustenabilitatea înseamnă 
pentru noi mai mult decât un simplu cuvânt.

Energia regenerabilă 
Transformăm căldura în 
energie electrică verde în 
propriile noastre centrale pe 
bază de biomasă. Biomasa 
și reziduurile de lemn nu mai 
pot fi utilizate ca materiale în 
producție.

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

Reciclarea
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.

Evaluările performanțelor 
ecologice pentru consumatori/
produse
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.

Silvicultura 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.

62



…aflați cum mai exact fac asta!
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…

Transparență totală din partea noastră și niciun formular de completat pentru dvs.
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.

 → Aflați mai multe informații la www.egger.com/environment

Compoziția produsului: 
PAL melaminat Eurodekor

Amprenta de carbon*
Materialele pe bază de lemn sunt prietenoase cu 
mediul înconjurător.
Acestea înmagazinează mai mult CO₂ decât este 
emis în procesele de producție.

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 folosim lemnul existent în cel 
mai eficient mod posibil.

Proporția de lemn din regiunile apropiate
Oferim prioritate rutelor scurte de transport.
Lemnul rotund pe care-l folosim provine în 
principal de la nivel regional.

Proporția de lemn din silvicultura sustenabilă
Folosim lemn din surse verificate legal 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

*  metodă de calcul oficială, conform EN 15804; a se consulta EPD

**  metodă de calcul proprie, conform ISO 14021, pentru declarațiile 
de mediu ale furnizorilor, proporție în funcție de greutate uscată. 
Valorile sunt bazate pe structura medie a produsului și pot varia 
ușor în funcție de grosime și stratul de acoperire ales.

Valabile în 2021. Pentru cifrele actuale, vizitați paginile noastre de 
produse la www.egger.com/products-interior
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– 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

68% lemn din regiune

100% lemn cu proveniență verificată 
61% din acesta este certificat
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www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol 

Austria

t +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

EGGER Romania SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuți, jud. Suceava 

România

t +40 372 4 - 38000 

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

3105 Unterradlberg 

Austria

t +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

11-300 Biskupiec 

Polonia

t +48 89 332 81 03 

info-bis@egger.com


