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Инструкции за обработка 

EGGER водобранни лайстни 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водобранните лайстни на фирмата EGGER осигуряват визуално хармонично и функционално 
съединение между работните плотове на EGGER и стената.  

Координираната гама от цветове на EGGER плюс съгласуваните допълнителни елементи и уплътняващи детайли 
създават единство между цвят и дизайн. Водобранните лайстни на фирмата EGGER се монтират много лесно. 

Профили 

Водобранните лайстни на EGGER имат две части и се състоят от основен и горен профил: 

 

Основен профил с горен профил  Горен профил 

Освен декоративна функция горният профил има и защитна функция благодарение на вградения горен уплътнител и 
двойния уплътнител в долната зона като поддържащ ръб. 

Допълнителни елементи 

 
Капчаки лява/дясна  Вътрешен ъгъл 90°  Външен ъгъл 90°  Вътрешен ъгъл 135° 

Допълнителните елементи съответстват на уплътнителните детайли по цвят. 

Обработка 

Преди да монтирате водобранните лайстни към работния плот, трябва да запечатете с уплътнител местата на свързване със 
стената на задния надлъжен ръб и напречните ръбове. Водобранните лайстни на EGGER се монтират в няколко лесни 
стъпки. За безупречен резултат извършете монтажа в следната последователност: 

1. След измерване основният и горният профил се отрязват под прав ъгъл до необходимата дължина. Вземете предвид 
завоите, когато измервате. Вземете подходящите измервания от илюстрациите по-долу.  
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2. При закрепване на основния профил се уверете, че в повърхността на работния плот са направени предварително 
отвори в зоната на винтовите закрепвания. Отворите трябва да бъдат поне с 1 mm по-големи от диаметъра на 
винтовете, за да се избегне напрежение в материала. Освен това преди да завинтите винта, препоръчваме да защитите 
вътрешната част на отвора за винта с уплътнител. 

3. Завинтете основния профил към работния плот. 

Уверете се, че разстоянието на отвора от края не е повече от 20 mm и че основният профил се опира правилно към 
стената. За монтажа не трябва да се използват винтове със скрита глава. Препоръчват се винтове с кръгла глава Spax с 
пълна резба 3 х 15 mm (седем винта на метър). 

 
Закрепване основен профил     Крепежни размери основен профил 

4. Горният профил се поставя върху основния профил и се натиска. Ако е необходимо, използвайте чук и дървено трупче. 
При това двойният уплътняващ детайл трябва да легне върху работния плот, а единичният уплътнителен детайл да 
гледа нагоре. 

5. Започнете монтажа на горния профил от вътрешен ъгъл. Сложете вътрешния ъгъл (90 ° или 135 °) върху горния профил 
и започнете с монтажа в съответния ъгъл. Преди горният профил да влезе напълно в основния профил до следващия 
ъгъл, трябва първо да сложите следващия ъглов елемент. 

6. Сложете капачки отляво и отдясно в краищата на водобранната лайстна. 

Завои 

 
Основен профил 

12 mm 

макс. 20 mm 15 mm 

макс. 20 mm 

12 mm 10,5 mm 10,5 mm 

0,5 mm 0,5 mm 

25,5 mm 25,5 mm 

Вътрешен ъгъл 135° Вътрешен ъгъл 90° 

Външен ъгъл 90° 



 Управление на качеството ISO 9001 Код: PI WEP BG 
 Преработено издание: 03 
 Одобрено: 16.12.2019 
 Страница: 3 от 3 

 

 

 
Отговорен: ПМ Мебели и интериорен дизайн 

 
Горен профил 

Моля, имайте предвид: Водобранните лайстни на EGGER, допълнителните елементи и уплътнителните детайли издържат на 
температура до 70 °C. При газови готварски печки или газови котлони с открит пламък тази температура ще се превиши по 
външния ръб на дъното на тигана. За да не се повреди водобранната лайстна от високата температура, препоръчваме да 
оставите разстояние от 3 cm между задния ръб на тигана и предния ръб на водобранната лайстна. За електрически котлони 
следвайте инструкциите за монтаж на производителя. 

Препоръки за почистване 

Почиствайте декоративните повърхности и уплътнителните детайли с домакински почистващ препарат или мек почистващ 
препарат. Ако се налага използването на неразреден почистващ препарат, повърхността трябва незабавно да се почисти 
след това с чиста вода. Не е разрешено използването на силни агресивни разтворители като разредители, ацетон или MEK, 
тъй като могат повредят декора или материала. 

За допълнителна информация моля вижте инструкциите за обработка “EGGER работни плотове“. 

Допълнително документи / информация за продукта 

Допълнителна информация можете да намерите в следните документи: 

 Инструкции за обработка “EGGER работни плотове" 

 Техническа листовка “EGGER водобранна лайсна” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условна забележка: 

Настоящите инструкции за обработка са изготвени надлежно, използвайки цялата налична информация. Предоставената информация се основава на практически опит и собствени 
изпитвания и отразява известните ни към момента данни. Информацията има единствено информативен характер и не представлява гаранция по отношение на характеристиките на 
продукта или пригодността му за определени приложения. Не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен това в резултат на 
непрекъснатата работа по усъвършенстване на водобранните лайстни на фирмата EGGER и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически промени. 
Ето защо съдържанието на настоящите инструкции за обработка не трябва да се разглежда като указание за употреба или като правно обвързващ документ. Важат нашите общи условия. 

10,5 mm 10,5 mm 3 mm 25,5 mm 25,5 mm 

0,5 mm 0,5 mm 

Вътрешен ъгъл 135° 

Вътрешен ъгъл 90° 

Външен ъгъл 90° 


