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EGGER MDF E1 TSCA ST EN 622 5 típusú lap 
A PerfectSense® Premium lakkozott lapoknál, a szabványnak megfelelőn az EN 622 5-ös típusú EGGER MDF hordozólapokat 
használjuk. A mechanikai tulajdonságokkal és a formaldehidkibocsátással kapcsolatos információk közvetlenül összefüggnek a 
használt hordozólap anyagával és a lap vastagságával. PerfectSense® Premium termékeinkhez 10 és 16 mm közötti, illetve >19 
és 25 mm közötti vastagságú Egger MDF E1E05 TSCA ST CE EAC lapokat használunk. A >16 és 19 mm közötti vastagságú 
lapoknál Egger MDF E1 TSCA ST CE EAC lapokat használunk. A hordozólapok gyártásában alkalmazott anyagok részletes 
adatai a műszaki adatlapokban olvashatók, amelyek itt érhetők el: www.egger.com. 

 

PerfectSense® Premium Gloss és Matt – Általános tűrések 
Vizsgálati 
szabvány 

Mértékeg
ység 

Vastagsági tartomány1) 

  [mm] >10–12 > 12–19 > 19–25 

Vastagság 

egyoldalas kialakítás 

PerfectSense bevonattal  
EN 14323 [mm] ±0,3 

Hosszúság és szélesség 

kereskedelmi méretek  
EN 14323 [mm] 

±5 

méretre vágott lapok  ±2,5 

Síktartás 

 EN 14323 [mm/m] -- ≤ 22) 

Élkitörések 

kereskedelmi méretek  
EN 14323 [mm] 

≤ 10 

méretre vágott lapok  ≤ 3 

PerfectSense® Premium Gloss és Matt – Felületi tulajdonságok 
Minőségi jellemzők Vizsgálati szabvány Osztály Érték Mértékegység  

Karcállóság 

Premium fényes és matt EN 438-2 ≥ 3-as fokozat  ≥ 4*3) [N] 

Mikrokarcállóság 

 DIN CEN/TS 16611 
MSR A1 

MSR B4 

+1 

- 

Fényességi pont 

- 

Vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség 

 DIN 68861-1 / EN 12720 1A  - - 

Antibakteriális tulajdonságok 

 ISO 22196 [fokozat]  igazolt antibakteriális tulajdonság 

Keresztmetszet 

 Műszaki adatlap
 

 

Egger PerfectSense® Premium Gloss és Matt lakkozott lapok 

Anyagleírás:  

Dekoratív, UV-álló bevonattal ellátott fa alapanyag  

EGGER MDF hordozólappal – EN 622 5 típusú lap 

Rendeltetési cél: Dekoratív, faalapú lapok beltéri felhasználásra 

www.egger.com
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 EN ISO 2409 GT 0 - 1 - - 

Fényességi szint 

Premium Gloss 
EN ISO 2813 

60° 92±5 GU 

Premium Matt 60° 3±2 GU 

Párával szembeni elenálló képesség 

 
EN 438-2 

≥ 3-as fokozat - - 

 ≥ 5-ös fokozat - - 

Ellenálló képesség száraz hőhatással szemben 

 EN 438-2 ≥ 4-es fokozat 4) 160 °C 

Ellenálló képesség nedves hőhatással szemben 

 EN 438-2 ≥ 4-es fokozat 4) 100 °C 

Fényállóság 

 EN 438-2 Szürkeskála 4 

Nedves klímával szembeni ellenálló képesség5) 

Hőmérséklet: 40±2 °C, relatív páratartalom: 
85±5%, időtartam: 14 nap 

AMK-MB-005, 2. modul Az éleken nem képződik repedés vagy törés  

Ellenálló képesség váltakozó hőmérséklettel szemben5) 

10 ciklus: 1 óra –20±2 °C hőmérsékleten; 3 
óra –20±2 °C hőmérsékleten / 85±5% 
páratartalom mellett; 3 óra 60±2 °C 

hőmérsékleten / 55±5% páratartalom mellett 

AMK-MB-005, 3. modul 
Nincs felületi repedés, nincs elszíneződés, nem képződik 

repedés vagy törés az éleken 

AMK-MB-009 szerinti felületi hibák 

Egyenletes felületen a hibák nem látszódhatnak 0,7 méter távolságból. Ahol a hibátlan felület nem 

megvalósítható, kisebb hibák és szabálytalanságok megengedettek. Felületi hibának csak azok a hibák 

számítanak, amelyek 1,0 mm2-nél nagyobbak és a felületet 0,7 méter távolságból, 30°-os szögben nézve 

észrevehetők. A meghatározott maximum 1 hiba/m². 

 

A következő feltételek érvényesek: 

 Megtekintési távolság: 700 mm 

 Megvilágítás fényerőssége: 1000–2000 lx 

 Dőlésszög: 30° függőlegeshez képest 

 Fény típusa (nappali fény, színhőmérséklet) D 65: 6500 K 

 Megtekintés időtartama: max. 20 másodperc  

1) a névleges értékhez viszonyítva 
2) csak kiegyensúlyozott felületszerkezettel
3) N számú, ≥ 90%-ban folyamatos és tisztán látható kör alakú karcolás  
4) fényes felületeknél enyhe fénytörési változások megengedettek 
5) a felületi bevonatra vonatkozik 

 

Általános megjegyzések 
A bejövő áruk alapos átvizsgálása elengedhetetlen része a rendelések megfelelő feldolgozásának, és azt az EGGER csoport 
fizetési és szállítási feltételei is tartalmazzák. Az EGGER általános statisztikai folyamatok alkalmazását javasolja a vizsgálat 
végzése során. A PerfectSense® lakkozott lapok szállításakor és tárolásakor gondosan kell eljárni. Célszerű a lapokat fektetve, 
sík, egyenletes és száraz talajon, fedőlappal lefedve, zárt épületben tárolni. A max. pakolási magasság 1,5 m (4 csomag). A 
helyiség hőmérséklete legyen 10 °C és 50 °C között, 65% relatív páratartalommal. Ettől eltérő körülmények esetén a minőség 
fenntartásának biztosítása érdekében javasolt külön csomagolni a termékeket. Beépítés előtt ajánlott kondicionálni a terméket a 
felhasználási hely várható hőmérsékletén. További információért látogasson el a www.egger.com weboldalra.  
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Megjegyzés: A PerfectSense lakkozott lapok védőfóliáját feldolgozás után azonnal, de legkésőbb 5 hónappal szállítás után el 
kell távolítani, hogy a fóliát maradéktalanul el lehessen távolítani. A fóliázott termékeket tilos kitenni közvetlen napfénynek (UV-
sugárzásnak). 
 

Antibakteriális tulajdonság 
A termék higiénikusan tömített és zárt felülete 24 órával a tisztítást és fertőtlenítést követően 99,9%-ban korokozó- és 
baktériummentes. A termék nem tartalmaz kártevők megjelenésének, annak megakadályozására, azok elpusztítására, 
távoltartására vagy számuk csökkentésére alkalmas ismert anyagot, továbbá termékünk nem a kártevők befogására, 
elpusztítására, elriasztására vagy számuk csökkentésére való. 
 

Egyéb dokumentumok 
EGGER MDF E1 TSCA ST CE EAC műszaki adatlap 
EGGER MDF E1E05 TSCA ST CE EAC műszaki adatlap 
Megmunkálási utasítások a PerfectSense® lakkozott lapokhoz 
Tisztítási és ápolási utasítások a PerfectSense® lakkozott lapokhoz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Előzetes megjegyzés: 

Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gondossággal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a 

nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER PerfectSense® lakkozott lapok folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a törvényi 

előírások változásai miatt a műszaki jellemzők módosulhatnak. A jelen műszaki adatlap tehát nem minősül használati útmutatónak, sem jogilag kötelező 

érvényűnek. Az általános szerződési feltételeink érvényesek. 


