Technický list
Egger PerfectSense® Premium Gloss a Matt lakované desky
Popis materiálu:
Dekorativní, UV lakem povrchově upravený materiál na bázi dřeva v provedení nosné
desky EGGER MDF ST E1 TSCA - deska typu dle EN 622 typ 5 pro použití v interiéru.

Egger MDF E1 TSCA ST - typ desky podle EN 622 Typ 5
U lakových desek PerfectSense® Premium se standardně používají nosné desky Egger MDF podle EN 622 typ 5.
Informace o mechanických vlastnostech a emisích formaldehydu přímo souvisejí s použitým materiálem jádra a tloušťkou
desky. Pro PerfectSense® Premium používáme Egger MDF E1E05 TSCA ST CE EAC v tloušťkách od 10 do 16 mm a
>19 až 25 mm. Pro rozsah tloušťky >16 až 19 mm používáme Egger MDF E1 TSCA ST CE EAC. Podrobné informace
naleznete v příslušných technických listech základních materiálů, které jsou k dispozici na adrese w ww.egger.com.

PerfectSense® Premium Gloss a Matt - všeobecné tolerance

PerfectSense® Premium Gloss a Matt – povrchové vlastnosti
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v zhledem k nominální hodnotě
pouze s v yváženou konstrukcí povrchů
s ≥ 90 % souv islými a jasně viditelnými dvojitými kruhy jako škrábance v N
4)
u leských povrchů jsou povoleny mírné změny lesku
2)
3)
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5)

týká se povrchové úpravy

Všeobecné pokyny
Pečlivá vstupní kontrola materiálu je nezbytná viz. platební a dodací podmínky skupiny EGGER. Společnost EGGER
doporučuje, aby se tato kontrola prováděla obecným namátkovým způsobem. Lakované desky PerfectSense® musí být
přepravovány a skladovány se zvláštní péčí. Doporučujeme skladovat desky v uzavřené budově, vleže na rovné a suché
podložce s krycí deskou. Max. výška stohování je 1,5 m (4 palety). Klimatické podmínky by měly odpovídat teplotnímu
rozsahu 10°C až 50°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%. V případě rozdílných podmínek se doporučuje skladovat
výrobky samostatně. Před instalací se doporučuje desky klimatizovat na podmínky budoucího použití. Další informace
naleznete na w ebu www.egger.com .
Pozor: U PerfectSense® lakovaných desek musí být ochranná fólie neprodleně po zpracování, nejpozději ale 5 měsíců
po datu expedice, odstraněna, aby bylo zaručeno její úplné bezproblémové odstranění. Výrobky s ochrannou fólií nesmí
být vystaveny přímému slunečnímu světlu (UV záření).

Antibakteriální vlastnosti
Hygienický a uzavřený povrch desek PerfectSense® zaručuje, že se během 24 hodin 99,9% bakterií a choroboplodných
zárodků prokazatelně sníží. Desky neobshaují žádnou látku, která je určena k prevenci, ničení, odpuzování nebo
zmírňování škodlivého organismu a není zařízením, které je určeno k zachycení, zničení, odpuzování nebo zmírnění
škodlivých organismů.
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