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Οδηγίες επεξεργασίας
 

Πάγκοι EGGER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λόγω της λειτουργικότητάς τους, οι πάγκοι της EGGER χρησιμοποιούνται σε κουζίνες, 

μπάνια και γραφεία, ως λύσεις εξοπλισμού καταστημάτων, αλλά και ως οικιακά έπιπλα. Ό,τι συνθήκες και αν επικρατούν 

σε καθημερινή βάση, οι επιφάνειες θα διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσής τους, με την προϋπόθεση ότι 

ακολουθείτε κατά γράμμα τις συστάσεις μας σχετικά με την επεξεργασία και τη συναρμολόγηση. Οι παρακάτω οδηγίες 

αφορούν σε επιφάνειες εργασίας για κουζίνα. 
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1. Περιγραφή υλικού 

Η σειρά πάγκων της EGGER έχει μεγάλη ποικιλία και περιλαμβάνει και άλλα μοντέλα και επιλογές, πέραν του κλασικού 
πάγκου postforming (μετέπειτα διαμόρφωσης). 

Πάγκος Postforming – Μοντέλο 300/3 

 

 

Πάγκος Feelwood με ταινία περιθωρίου – Μοντέλο 100/1.5 

Φορμάικα 

Μοριοσανίδα Eurospan, 38 mm 

Προστατευτικό στρώμα υψηλής πυκνότητας 

Εξισορροπητικό υλικό 

UV Επίστρωση βερνικιού 

Στεγανωτικό υλικό 
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Πάγκος PerfectSense Topmatt με ταινία περιθωρίου – Μοντέλο 100/1.5 

 

 

Πάγκος Compact Laminate – Μοντέλο 90/1.0 

 

 

Φορμάικα XL – Feelwood 

Μοριοσανίδα Eurospan, 38 mm 

Ταινία περιθωρίου ABS, 1,5 mm 

Εξισορροπητικό υλικό 

Φορμάικα PerfectSense Topmatt 

Πυρήνας MDF, 16 mm 

Ταινία περιθωρίου ABS, 1,5 mm 

Φορμάικα εξισορρόπησης 

Διακοσμητική φορμάικα Compact 

Πυρήνας Compact Laminate, 12 mm 

Περιμετρικό λοξό φρεζάρισμα όλων των ακμών, 1 x 1 mm 
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2. Μεταφορά, αποθήκευση και χειρισμός 

2.1 Μεταφορά 
Συνήθως η συσκευασία και η μεταφορά των πάγκων γίνεται όπως φαίνεται στην εικόνα – βλ. εικόνα 1. Οι συσκευασίες 
πρέπει να μεταφέρονται στεγνές και να μην εκτίθενται σε καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, σε περίπτωση μεταφοράς, το 
φορτίο πρέπει να ασφαλίζεται από τυχόν ολίσθηση και πτώση με τη χρήση κατάλληλη ασφαλιστικών μέσων (ιμάντες 
πρόσδεσης, ιμάντες τάνυσης κ.λπ.). Πρέπει να χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά στρώματα για την αποφυγή ολίσθησης 
του φορτίου. Κατά τη χειροκίνητη μεταφορά πάγκων μεγάλου μήκους, κυρίως των "πάγκων Compact laminate" και των 
"πάγκων PerfectSense Topmatt", η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται από τα άκρα για να αποτρέπεται η πρόκληση 
κάμψεων. 

 
Εικόνα 1 

Η αποσυσκευασία των πάγκων πρέπει να γίνεται μετά από την παράδοση και να αποθηκεύονται σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 2.2. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες για την 
περαιτέρω επεξεργασία των πάγκων. 

2.2 Αποθήκευση και προετοιμασία 
Οι πάγκοι πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστούς και ξηρούς χώρους, προστατευμένοι από την υγρασία. Επιπλέον, 
στους χώρους πρέπει να επικρατούν φυσιολογικές κλιματολογικές συνθήκες. 

Μετά από την αφαίρεση της αρχικής συσκευασίας, ο πάγκος πρέπει να αποθηκεύεται σε οριζόντιες, επίπεδες και 
στιβαρές προστατευτικές πλάκες πλήρους επιφάνειας. Να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η άμεση επαφή με το 
δάπεδο ή/και η έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία. Για την κάλυψη του επάνω μέρους, πρέπει να χρησιμοποιείται μια 
λαμιναρισμένη προστατευτική πλάκα (όχι ακατέργαστη μοριοσανίδα) τουλάχιστον ίσων διαστάσεων. 

Ο πάγκος Compact Laminate αντιδρά στις αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών με διαστασιακή μεταβολή. Για αυτόν 
το λόγο, οι συνθήκες αποθήκευσης και επεξεργασίας για τις επιφάνειες πρέπει να αντιστοιχούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο στις κλιματολογικές συνθήκες του επόμενου τόπου χρήσης. Πριν από τη συναρμολόγηση, οι επιφάνειες 
φορμάικας Compact πρέπει να εγκλιματίζονται για επαρκές χρονικό διάστημα στο χώρο τοποθέτησης, υπό τις συνθήκες 
χρήσης. Απαιτείται συμμόρφωση με τις συστάσεις αποθήκευσης και στα εργοτάξια. 

2.3 Χειρισμός 
Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας και πριν από την επεξεργασία, οι πάγκοι πρέπει να ελέγχονται οπτικά για ζημιές. 
Εξαιτίας του σχετικά μεγάλου βάρους τους, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά και το χειρισμό των 
πάγκων. Όλα τα άτομα τα οποία είναι αρμόδια για τη μεταφορά ή/και το χειρισμό των πάγκων πρέπει κατά κανόνα να 
φορούν μέσα ατομικής προστασίας, όπως γάντια, υποδήματα ασφαλείας και κατάλληλα ρούχα εργασίας. Οι πλάκες 
πρέπει να ανασηκώνονται. Οι πλευρές σχεδίου δεν πρέπει ποτέ να προσκρούουν ή να σέρνονται η μία πάνω στην άλλη. 

  

Χαρτόνι 

Πλαστική ταινία 

Ετικέτα παλέτας 

Πάγκοι 

Επιφάνεια κάλυψης 

Υποστρώματα 
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3. Επεξεργασία 

Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2, βεβαιωθείτε ότι οι πάγκοι έχουν προετοιμαστεί επαρκώς πριν από την 
επεξεργασία. Οι πάγκοι πρέπει να εγκλιματίζονται για τουλάχιστον 24 ώρες σε φυσιολογικές κλιματολογικές συνθήκες 
πριν από την επεξεργασία. 

3.1 Κίνδυνος για την υγεία λόγω σχηματισμού σκόνης 
Μπορεί να δημιουργηθεί σκόνη κατά την επεξεργασία. Υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης του δέρματος και της 
αναπνευστικής οδού. Ανάλογα με την επεξεργασία και το μέγεθος των σωματιδίων, ειδικά κατά την εισπνοή σκόνης, 
ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι για την υγεία. 
Ο σχηματισμός σκόνης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας. 
Ειδικότερα στην περίπτωση διεργασιών κατεργασίας (π.χ. πριόνισμα, πλάνισμα, φρεζάρισμα), πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένα αποτελεσματικό σύστημα εξαγωγής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. 
Εάν δεν υπάρχει επαρκής αναρρόφηση, πρέπει να φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία. 

3.2 Κίνδυνος πυρκαγιάς και εκρήξεων 
Η σκόνη που παράγεται κατά την επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους πυρκαγιάς και έκρηξης. Πρέπει να 
τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας και πυρασφάλειας. 

3.3 Κοπή 
Οι πάγκοι μπορούν να κοπούν στην κατάλληλη διάσταση με τη χρήση τυπικού εξοπλισμού για ξυλουργικές εργασίες, 
π.χ. με πριόνια για πάνελ, κυκλικά πριόνια, κυκλικά πριόνια χειρός ή σέγες, αλλά και ρούτερ CNC. Τα πριόνια για πάνελ 
ή τα κυκλικά πριόνια χρησιμοποιούνται γενικώς για την προσαρμογή των διαστάσεων των πάγκων. Ένα καλό 
αποτέλεσμα κοπής εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως το κατά πόσον η πλευρά του σχεδίου βλέπει προς 
τα επάνω, την προεξοχή της πριονολάμας, την ταχύτητα τροφοδοσίας, το σχήμα και το βήμα οδόντωσης και την 
ταχύτητα περιστροφής και κοπής. 

Παράδειγμα – Κυκλικό πριόνι: 

Ταχύτητα κοπής:   περίπου 40 με 60 m/sec. 

Ταχύτητα περιστροφής:  περίπου 3.000 με 4.000 rpm. 

Ταχύτητα τροφοδοσίας:   περίπου 10 με 20 m/min (χειροκίνητη τροφοδοσία) 

Με την εξαίρεση των πριονιών για πάνελ και των ρούτερ CNC, όλες οι εργασίες κοπής περιλαμβάνουν χειροκίνητη 
τροφοδοσία. Λόγω των μελαμινικών ρητινών υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την επιφάνεια φορμάικας της 
EGGER, η φθορά του εργαλείου είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τα συμβατικά υλικά με βάση το ξύλο. Ιδίως ο 
πάγκος Compact Laminate έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη φθορά του εργαλείου λόγω της υψηλής πυκνότητάς του. 
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σέγες ή ρούτερ με μεταλλικές λάμες καρβιδίου ή ακόμα και με διαμαντένιες λάμες. 

Χρησιμοποιείτε τα παρακάτω σχήματα οδόντωσης ανάλογα με το φινίρισμα που θέλετε να επιτύχετε (τραχύ ή λείο) – βλ. 
εικόνα 2. 

 

Ίσιο δόντι Κοίλο δόντι Duplovit Μυτερό δόντι Duplovit 

 

 

Εναλλακτικό λοξότμητο δόντι Λοξότμητο δόντι Duplovit  Τραπεζοειδές ίσιο δόντι 

Εικόνα 2 
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Όταν χρησιμοποιείτε κυκλικό πριόνι χειρός ή σέγα, να χρησιμοποιείτε και οδηγό κοπής. Η κοπή πρέπει να γίνεται από 
την κάτω πλευρά του πάνελ. 

Τύπος πριονιού Πλευρά 
σχεδίου 

Εφαρμογή 

Πριόνι για πάνελ ή κυκλικό 
πριόνι 

 

Ο πάγκος τοποθετείται επάνω 
στο φορέα του οδηγού κοπής 
και προωθείται προς το κυκλικό 
πριόνι. 

 

Το μπροστινό άκρο 
τοποθετείται προς τη ράγα του 
οδηγού. 

 

 
προς τα 
επάνω 

 

Κυκλικά πριόνια χειρός ή 
σέγες 

 

Το κυκλικό πριόνι χειρός 
καθοδηγείται κόντρα στον 
πάγκο εργασίας. 

 

Το μπροστινό άκρο βρίσκεται 
προς την πλευρά του χειριστή. 

 
 

 

 
προς τα 
κάτω 

 

 

3.4 Άκρα και ταινίες περιθωρίου 
Στα εκτεθειμένα άκρα του πάγκου εργασίας EGGER μπορούν να μπουν ταινίες περιθωρίου από θερμοπλαστικό ABS 
EGGER ή μελαμινική ταινία περιθωρίου EGGER. Για τη χειροκίνητη τοποθέτηση των μελαμινικών ταινιών περιθωρίου, 
συνήθως χρησιμοποιούνται κόλλες PVAC ή κόλλες επαφής. Η κόλλα PVAC τοποθετείται με ένα πινέλο βαφής 
ομοιόμορφα στο άκρο της μοριοσανίδας, το οποίο πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς σκόνη. Έπειτα, η μελαμινική ταινία 
περιθωρίου πιέζεται επάνω στη σανίδα με πρέσα για ταινίες περιθωρίου, με σφιγκτήρα για συγκολλήσεις ή με σφιγκτήρα 
με βίδες, χρησιμοποιώντας παράλληλα για προστασία ένα άκαμπτο κομμάτι ξύλου. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ταινία 
περιθωρίου προεξέχει επαρκώς τόσο στη μπροστινή πλευρά όσο και στην κάτω πλευρά του πάγκου. Ο χρόνος 
στεγνώματος μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη χρήση θερμαινόμενης ράβδου. 

Τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της μηχανής και τον προμηθευτή των συγκολλητικών υλικών. 

Μηχανές φρεζαρίσματος άκρων, λίμες, καλέμια ή αιχμηρές πλάνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φινίρισμα των 
μελαμινικών ταινιών περιθωρίου. Η κοπή πρέπει να γίνεται πάντα ασκώντας μικρή πίεση και υπό πλάγια γωνία ως προς 
την ταινία περιθωρίου (διάτμηση). Η μελαμινική ταινία περιθωρίου EGGER και οι ταινίες περιθωρίου ABS 
χρησιμοποιούνται για την προστασία και τη σχεδίαση των πάγκων. Αν οι απροστάτευτες περιοχές των ταινιών 
περιθωρίου αλλά και τα τμήματα αποκοπής για εστίες ή νεροχύτες εκτεθούν σε υγρασία, το υλικό θα διογκωθεί. Αυτό θα 
συμβεί επίσης σε πάγκους με πυρήνα μοριοσανίδας P3 (V100), οι οποίοι συχνά περιγράφονται, εσφαλμένα, ως 
"ανθεκτικοί στην υγρασία". 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες επεξεργασίας για "EGGER Edging ABS". 

Από την άλλη, ο πάγκος Compact Laminate έχει ομοιογενή, κλειστά άκρα λόγω κατασκευής. Τα άκρα φρεζάρονται στο 
εργοστάσιο και έχουν περιμετρική πλαγιότμηση στις επάνω και κάτω ακμές, καθώς και στις γωνίες. Αν οι διαστάσεις των 
πάνελ αλλάξουν, τα άκρα θα πρέπει να φρεζαριστούν κατά προτίμηση μετά από την κοπή. Για ακόμα πιο λαμπερή 
εμφάνιση της ποιότητας των άκρων, συνιστάται η επάλειψη των άκρων Compact Laminate με λάδι. Το λάδι προσφέρει 
επιπλέον προστασία από ρύπους και τις ανεπιθύμητες οξειδωτικές επιδράσεις. Έτσι, η μόνιμα άψογη εμφάνιση είναι 
εγγυημένη. 

Συνιστώμενα λάδια άκρων: 

 Adler Leinölfirnis 95901  Hesse Proterra Natural-Solid-Oil GE 11254 

 Adler Legno-Öl 50880ff  Rubio Oil Plus Pure (farblos) 

Κατεύθυνση 
τροφοδοσίας 

Μπροστινό άκρο 
του πάγκου 

Κατεύθυνση 
τροφοδοσίας 

Μπροστινό άκρο 
του πάγκου 
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3.5 Τμήματα αποκοπής 
Πριν από την επεξεργασία, βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος διαθέτει κατάλληλη υποστήριξη, έτσι ώστε οι εργασίες κοπής, 
ρουταρίσματος ή διάτρησης οπών να μην προκαλέσουν ζημιά. Πιο συγκεκριμένα, τα στενά κομμάτια γύρω από 
ανοίγματα ενδέχεται να σπάσουν ή να ραγίσουν αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος χειρισμός του πάνελ κατά την επεξεργασία 
του. Τα τμήματα αποκοπής πρέπει επίσης να στερεώνονται, έτσι ώστε να μην σπάσουν ή αποκοπούν με μη ελεγχόμενο 
τρόπο και, συνεπώς, να μην προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές. 

Οι ακμές των τμημάτων αποκοπής για φούρνους και νεροχύτες πρέπει να αμβλύνονται (ελάχιστη ακτίνα > 5 mm), καθώς 
τα αιχμηρά άκρα ασκούν αρνητική επίδραση στο υλικό και μπορεί να γίνουν αιτία ρωγμών – βλ. εικόνα 3 και 4. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για την περιοχή της εστίας, όπου η συχνή έκθεση σε θερμότητα ξηραίνει την επιφάνεια της φορμάικας 
και, συνεπώς, αυξάνει την τάση της συστολής. 

Τηρείτε ακριβώς τις οδηγίες και τα πρότυπα τοποθέτησης που παρέχονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή! 

Τα τμήματα αποκοπής πρέπει να σχηματίζονται κατά προτίμηση με φορητό ρούτερ χειρός ή CNC. Όταν χρησιμοποιείτε 
σέγα, στις γωνίες των τμημάτων αποκοπής πρέπει να γίνεται προδιάτρηση με κατάλληλη ακτίνα και το υλικό να 
αφαιρείται από ακτίνα σε ακτίνα. Πρέπει να πραγματοποιείτε την κοπή από την κάτω πλευρά του πάγκου για να μην 
αποκολλάται η επίστρωση φορμάικας. Τα άκρα πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο, να λειαίνονται ή να φρεζάρονται 
χειροκίνητα για την εξάλειψη τυχόν ρωγμών λόγω του κοπιδιάσματος. 

Λόγω της υψηλής πίεσης κοπής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ασφαλίζονται τα τεμάχια προς επεξεργασία και να γίνεται 
έλεγχος των εργαλείων. Οι μύτες τρυπανιού για πλαστικό είναι καταλληλότερες για χρήση στους πάγκους Compact 
Laminate. Όλα τα άκρα πρέπει να είναι λεία, χωρίς ρωγμές και χαρακιές – βλ. εικόνα 3. Οι αυλακώσεις και οι πτυχώσεις 
πρέπει να είναι πλαγιοτομημένες για να αποτραπούν τυχόν χαρακιές. Για τα εγκατεστημένα εξαρτήματα, πρέπει να 
παρέχεται επαρκής χώρος για λόγους διαστολής. 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες και συστάσεις αντίστοιχων εργαλείων για τον πάγκο Compact Laminate, ανατρέξτε στις 
οδηγίες επεξεργασίας για τον "πάγκο Compact EGGER". 

 
Εικόνα 3 
 

× 

. . 

Σωστό Λάθος 
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Εικόνα 4 

3.6 Στεγανοποίηση άκρων, τμημάτων αποκοπής και οπών διάτρησης 
Οι πάγκοι EGGER διαθέτουν αποτελεσματική προστασία από την εισχώρηση υγρασίας, χάρη στην επιφάνεια 
φορμάικας. Ωστόσο, η υγρασία μπορεί και πάλι να φτάσει στη βάση, μέσω απροστάτευτων άκρων, όπως σημεία 
αποκοπής, γωνιακές συνδέσεις, λοξοτομές, οπές διάτρησης, οπές για βίδες και σημεία στερέωσης. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να πραγματοποιούνται απαραιτήτως εργασίες στεγανοποίησης κατά την τελική τοποθέτηση. Τα καλύτερα 
προϊόντα για τη στεγανοποίηση των πάγκων εργασίας είναι τα προφίλ στεγανοποίησης και τα στεγανωτικά που 
σκληραίνουν χωρίς εξωτερικούς παράγοντες, όπως σιλικόνες, πολυουρεθάνη και ακρυλικά. 

Από την άλλη, οι πάγκοι Compact Laminate είναι ανθεκτικοί στην υγρασία λόγω κατασκευής. Παρ' όλα αυτά, συνιστάται 
η χρήση κόλλας στεγανοποίησης. Πέρα από την οπτική σφράγιση, η κόλλα στεγανοποίησης επίσης αποτρέπει την 
εισχώρηση υγρών μέσα στο ντουλάπι. Όταν χρησιμοποιείτε στεγανωτικά, πρέπει να χρησιμοποιείτε και αστάρι: είτε 
αστάρι που δημιουργεί μεμβράνη είτε αστάρι για καθαρισμό, ανάλογα με το υλικό. 

Πρέπει να τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά τη χρήση αυτών των υλικών. 

Πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζετε τις επιφάνειες πριν από τη στεγανοποίηση και να τηρείτε το χρόνο στεγνώματος όταν 
χρησιμοποιείτε αστάρι. Κατά την τοποθέτηση του στεγανωτικού, μην αφήνετε κενά ή οπές και, στη συνέχεια, να λειαίνετε 
την επιφάνεια με νερό και απορρυπαντικό. Προστατεύετε τις περιοχές κοντά στα σημεία σύνδεσης για να μην λερώνεται 
η επιφάνεια. Τυχόν σωλήνες ή αγωγοί που θα φτάσουν μέχρι την επιφάνεια του πάγκου εργασίας και θα τη 
διαπεράσουν, θα πρέπει να κεντράρονται με ελάχιστη απόσταση 2 με 3 mm σε κάθε πλευρά και να στεγανοποιούνται 
προσεκτικά – βλ. εικόνα 5. 

 

Εικόνα 5 

. . 

× Σωστό Λάθος 
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Τα κομμένα άκρα μπορούν επίσης να στεγανοποιηθούν με βερνίκι δύο συστατικών ή κόλλα δύο συστατικών. Μαζί με 
εξαρτήματα, όπως μπαταρίες, νεροχύτες και εστίες, οι κατασκευαστές παρέχουν δακτυλίους, προφίλ ή ροδέλες 
στεγανοποίησης. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά την τοποθέτηση αυτών των στοιχείων. 

Το ειδικά σχεδιασμένο υλικό στεγανοποίησης EGGER είναι διαθέσιμο για τη στεγάνωση αρμών που δημιουργούνται για 
γωνιακές συνδέσεις πάγκων. Το ευέλικτο στεγανωτικό υλικό αποτρέπει την εισχώρηση υγρασίας και υγρών στον αρμό. 
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το υλικό στεγανοποίησης EGGER στο κεφάλαιο 4.2. 

4. Κατασκευή και συναρμολόγηση 

Οι πάγκοι έχουν καλή διαστασιακή σταθερότητα. Οι κλιματολογικές μεταβολές προκαλούν τη συστολή ή διαστολή του 
πάγκου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές ως προς τις διαστάσεις. 

Οι μεταβολές στις διαστάσεις του πάγκου Compact Laminate είναι περίπου μισές κατά μήκος σε σχέση με κατά πλάτος. 
Κατά την επεξεργασία και τη σχεδίαση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στη διαστασιακή σταθερότητα. Κατά 
κανόνα, πρέπει να παρέχεται διάκενο διαστολής 2,0 mm/m. 

 

4.1 Εγκατάσταση νεροχυτών και εστιών 
Τα τμήματα αποκοπής για εστίες ή νεροχύτες πρέπει να σχηματίζονται σύμφωνα με τις μετρήσεις και τις λεπτομέρειες 
τοποθέτησης ή/και σύμφωνα με τα πρότυπα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Τα άκρα των σημείων αποκοπής 
πρέπει να προστατεύονται προσεκτικά από την υγρασία, σύμφωνα με την ενότητα "Στεγανοποίηση άκρων, τμημάτων 
αποκοπής και οπών διάτρησης". Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διατάξεις στεγανοποίησης και οι βίδες στερέωσης που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης – βλ. εικόνα 6. 

 

Εικόνα 6    Εικόνα 7 

Για κάθε τύπο εστίας - από ανοξείδωτο χάλυβα ή κεραμικό υλικό - τα τμήματα αποκοπής πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
σχηματίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα τοποθέτησης που παρέχει ο κατασκευαστής. Διασφαλίστε σωστό 
κεντράρισμα και επαρκές περιθώριο ασφαλείας για το τμήμα αποκοπής, ιδιαίτερα για τις εστίες. Ως πρόσθετο μέτρο 
προστασίας από την απορρόφηση θερμότητας, συνιστάται η τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας αλουμινίου ή μεταλλικού 
προφίλ στα άκρα – βλ. εικόνα 7. Η εστία δεν πρέπει να εφάπτεται με την επιφάνεια για λόγους ασφαλείας, καθώς 
υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες έως και 150 K σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Επιπλέον 
επιλογές εγκατάστασης είναι η στερέωση σε ευθυγράμμιση με την επιφάνεια ή η λύση τοποθέτησης κάτω από τη δομή. 
Για την εκδοχή ευθυγραμμισμένης στερέωσης, ο πυρήνας της πλάκας φρεζάρεται μέχρι τη φορμάικα και στη συνέχεια 
ένα πλαίσιο από ρητίνη τοποθετείται με χύτευση κάτω από τη φορμάικα – βλ. εικόνα 8. 

Η λύση τοποθέτησης κάτω από τη δομή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με πάγκο Compact Laminate – βλ. εικόνα 9. 

Φύλλο 
αλουμινίου 

      Ξηρή 
στεγανοποίηση 
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Εικόνα 8          Εικόνα 9 

Σε γενικές γραμμές, οι νεροχύτες του εμπορίου στερεώνονται πάνω σε πάγκους πάχους περίπου 38 mm, απαιτείται 
ειδική λύση ωστόσο για τις επιλογές λεπτών πάγκων "πάγκος Compact Laminate" και "πάγκος PerfectSense Topmatt με 
ταινία περιθωρίου". Για αυτόν το σκοπό, παρέχεται το σετ σύνδεσης EGGER, με το οποίο διασφαλίζεται η απλή 
εγκατάσταση – βλ. εικόνα 10. Σε συνδυασμό με τους πάγκους Compact Laminate, τα προφίλ σύνδεσης συστρέφονται 
και γίνεται κόλληση στη διατομή – βλ. εικόνα 11. 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο "Σετ σύνδεσης EGGER για νεροχύτες". 

 

Εικόνα 10       Εικόνα 11 

Ο πάγκος εργασίας δεν πρέπει σε κανένα σημείο να έχει φάρδος μικρότερο από 50 mm. Για λόγους εργονομίας, η 
απόσταση ανάμεσα στις εστίες και στα ντουλάπια δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 300 mm. Τηρείτε το περιθώριο 
ασφαλείας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η ίδια απόσταση συνιστάται και για το κενό μεταξύ νεροχύτη και εστίας – βλ. 
εικόνα 12. 

 
Εικόνα 12 

. 

. 

     με βίδες 

με 
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Για λόγους ασφαλείας αλλά και εργονομίας, η σχεδίαση της κουζίνας πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με κάποιον ειδικό 
και η τοποθέτηση να πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, οι συνδέσεις για την τροφοδοσία 
ρεύματος, αερίου και νερού πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς. Στις γωνιακές 
συνδέσεις, πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 300 mm σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση – βλ. εικόνες 12-14. 

 

Εικόνα 13 

 

Εικόνα 14 

Μόλις ολοκληρωθούν τα τμήματα αποκοπής στους πάγκους, τυχόν εργασίες μεταφοράς πρέπει να πραγματοποιούνται 
με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, για να μη σπάσουν τα λεπτότερα σημεία. Οι πάγκοι πρέπει να μεταφέρονται σε 
κατακόρυφη θέση, καθώς τα σημεία αποκοπής και ο πάγκος είναι πιο εύκολο να υποστούν ζημιά όταν μεταφέρονται σε 
οριζόντια θέση. 

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τυπική κατασκευή για συμβατικές μονάδες βάσης. Κατά την 
κατασκευή μονάδων βάσης νεροχυτών ή/και μαγειρικών εστιών, η χρήση μεταλλικών τραβερσών έχει αποδειχθεί 
επιτυχής εφαρμογή. Ο πάγκος ασφαλίζεται από πιθανή κάμψη από τη μεταλλική τραβέρσα, καθώς οι πάγκοι 
αποδυναμώνονται λόγω των τμημάτων αποκοπής για νεροχύτες ή εστίες και η επιφάνεια επαφής των μονάδων βάσης 
ελαχιστοποιείται. Ειδικά για τις εκδοχές λεπτών πάγκων "πάγκος Compact Laminate" και "πάγκος PerfectSense Topmatt 
με ταινία περιθωρίου", συνιστάται η χρήση των μεταλλικών τραβερσών EGGER – βλ. εικόνα 15. Πέρα από τους λόγους 
σταθεροποίησης, οι μεταλλικές τραβέρσες χρησιμοποιούνται επίσης για την ασφάλιση του πάγκου ή των καλυμμάτων – 
βλ. εικόνα 16. 

× 
Λάθος 

≥ 300 mm 

Σωστό 

× 
Λάθος 

≥ 300 mm 

Σωστό 
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Εικόνα 15           Εικόνα 16 

Για τη συναρμολόγηση των μεταλλικών τραβερσών, πρέπει να ανοιχθούν οπές με τρυπάνι στα πλαϊνά του ντουλαπιού. 
Το μοτίβο διάτρησης αποτελείται από δύο οπές τρυπανιού με Ø 8 mm και βάθος 7 mm. Πρέπει να ανοιχτεί μια επιπλέον 
οπή Ø 5 mm και βάθους 13 mm, με την προϋπόθεση ότι η σύνδεση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας βίδα Euro 6,3 x 
13 mm – βλ. εικόνες 17 και 18. 

 

Εικόνα 17        Εικόνα 18 

Οι μεταλλικές τραβέρσες EGGER είναι διαθέσιμες για ντουλάπια πλάτους 600, 800, 900, 1.000 και 1.200 mm, καθώς και 
για διαφορετικά πάχη στα πλαϊνά ντουλαπιών. Οι παρεχόμενες βίδες σύνδεσης χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των 
πάγκων Compact Laminate. Φροντίστε να βιδωθεί η βίδα σύνδεσης στον πάγκο μέσα από την οπή υποδοχής της 
μεταλλικής τραβέρσας. 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο "Μεταλλική τραβέρσα EGGER για ντουλάπια βάσης". 

4.2 Συνδέσεις πάγκων και γωνιακές συνδέσεις 

Σε γενικές γραμμές, ένας πάγκος με μήκος 4.100 mm σημαίνει ότι δεν χρειάζονται συνδέσεις μεταξύ των πάνελ, αλλά οι 
γωνιακές συνδέσεις είναι συχνό φαινόμενο. Οι συνδέσεις αυτές δεν πρέπει να αποδυναμώνονται από εσωτερικά 
ανοίγματα ή τμήματα αποκοπής, όπως οπές για εστίες ή νεροχύτες – βλ. εικόνες 13 και 14. Οι γωνιακές συνδέσεις σε 
πάγκους πραγματοποιούνται με λοξοτομή, χρησιμοποιώντας κυκλικά πριόνια, ή χρησιμοποιώντας ρούτερ CNC ή/και 
ειδικά ρούτερ χειρός, με τη βοήθεια προτύπων κοπής – βλ. εικόνες 19 και 20. 

. 
. 
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Εικόνα 19 

 

 
Εικόνα 20 

 

Εναλλακτικά, μπορούν να τοποθετηθούν μεταλλικά προφίλ σύνδεσης. Αυτά τα προφίλ είναι εύκολα στην τοποθέτηση, 
αλλά δρουν αρνητικά στη συνολική εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας, καθώς διακόπτουν τo σχέδιο και καθαρίζονται 
δύσκολα – βλ. εικόνα 21. 

 
Εικόνα 21 

Οι συνδέσεις των πάγκων και οι γωνιακές συνδέσεις πρέπει να έχουν τέλεια εφαρμογή και να στεγανοποιούνται 
απόλυτα, και αυτό δεν γίνεται μόνο για λόγους αισθητικής. Οι συνδέσεις αυτές δεν πρέπει να αφήνουν την υγρασία να 
εισχωρήσει, για να αποτρέπουν τη διόγκωση της μοριοσανίδας. Για αυτόν τον σκοπό, δημιουργήθηκε ειδικά το υλικό 
στεγανοποίησης EGGER για τη στεγάνωση των αρμών (γωνιακών συνδέσεων) σε πάγκους κουζίνας. Το ευέλικτο 
στεγανωτικό υλικό αποτρέπει την εισχώρηση υγρασίας και υγρών στον αρμό. Είναι ανθεκτικό σε απορρυπαντικά, νερό, 
λίπη, λάδια κ.λπ. και διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Το περιεχόμενο ενός σωληναρίου 10 g αρκεί για ένα 
μέσο αρμό μήκους 600 mm – βλ. εικόνα 22. 

. 

. 



 Διαχείριση ποιότητας ISO 9001    Κωδικός: PI WT EN 
   Αναθεώρηση: 10 
   Εγκρίθηκε στις: 30/10/2020 
   Σελίδα: 13 από 18 

 

 

 
Υπεύθυνος: Product Manager του τομέα επίπλων και διακόσμησης εσωτερικών χώρων 

 
Εικόνα 22 

Για τους πάγκους Compact Laminate δεν απαιτείται στεγανοποίηση λόγω της ομοιογενούς κατασκευής των πλακών. Ο 
πάγκος έχει φρεζαριστεί με περιμετρική λοξοτόμηση ακμών 1 x 1 mm, τόσο στις επιμήκεις όσο και τις εγκάρσιες πλευρές. 
Λόγω του φρεζαρίσματος με περιμετρική λοξοτόμηση ακμών, μπορεί επίσης να παραλειφθεί το σύνηθες φρεζάρισμα 
περιγράμματος για τις γωνιακές συνδέσεις. Η λοξοτόμηση των ακμών διαχωρίζει τους δύο πάγκους. Αυτό σημαίνει ότι 
έτσι επιτυγχάνεται συνειδητή ανάδειξη της πλαγιοτομής στο μπροστινό μέρος του πάγκου – βλ. εικόνα 23. Αυτή η 
εφαρμογή με τη σύνδεση λοξοτόμησης είναι γνωστή και συνηθισμένη, για παράδειγμα, στους πάγκους από πέτρα. 

 
Εικόνα 23 

Η εφαρμογή του στεγανωτικού υλικού ξεκινά με τη διάτρηση της σφραγιστικής μεμβράνης του σωληναρίου και εν 
συνεχεία το ξεβίδωμα του μαύρου στηρίγματος εφαρμογής – βλ. εικόνα 22. Στη συνέχεια, το στήριγμα εφαρμογής 
καθοδηγείται κατά μήκος της επάνω πλευράς της σύνδεσης του πάγκου και το στεγανωτικό υλικό πιέζεται για να βγει 
ομοιόμορφα από το σωληνάριο. Αμέσως μετά από την εφαρμογή του στεγανωτικού, πρέπει να συνδεθούν και να 
βιδωθούν μαζί οι πάγκοι. Τυχόν υπολείμματα που έχουν διαρρεύσει πρέπει να αφαιρούνται άμεσα με κατάλληλο 
καθαριστικό προϊόν – βλ. εικόνα 24. 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες και συνιστώμενους συνδυασμούς των χρωμάτων για τα αντίστοιχα σχέδια πάγκων, 
ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο "Υλικό στεγανοποίησης EGGER για γωνιακές συνδέσεις". 

 

. 

. 

Στεγανωτικό υλικό 
EGGER 

Συνδέσεις με καβίλιες 
(Lamello) 

Κόλλα 
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Εικόνα 24 

Οι επιμέρους πάγκοι συνδέονται μέσω συνδέσμων για πάγκους αλλά και με εξαρτήματα στερέωσης. Αυτού του είδους οι 
συνδέσεις ονομάζονται "συνδέσεις με καβίλιες" και ενισχύονται με την προσθήκη κόλλας – βλ. εικόνες 24 και 25. 
Ανάλογα με την επιλογή πάγκου, απαιτούνται διαφορετικοί σύνδεσμοι. Για τον "πάγκο PerfectSense Topmatt" και τον 
"πάγκο Compact Laminate" απαιτείται η χρήση ειδικών συνδέσμων λόγω του μικρού πάχους του υλικού τους. Η EGGER 
προσφέρει αντίστοιχους συνδέσμους ως σετ σε δύο εκδοχές, κατάλληλους για πάγκους πάχους 12 mm και 16 mm. – βλ. 
εικόνες 26 και 28. 

 

Εικόνα 25 

 

Εικόνα 26             Εικόνα 27 

. 

. 
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Εικόνα 28                 Εικόνα 29 

Ο θύλακας φρεζαρίσματος για το σύνδεσμο 16 mm φρεζάρεται σε βάθος 12 mm – βλ. εικόνα 27. Ο θύλακας 
φρεζαρίσματος Compact Laminate για το σύνδεσμο 12 mm φρεζάρεται σε βάθος 8 mm – βλ. εικόνα 29. 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο "Σύνδεσμοι πάγκων EGGER". 

Ο αριθμός των συνδέσμων για τους πάγκους εξαρτάται από το φάρδος του πάγκου. Γενικά, χρησιμοποιούνται δύο 
σύνδεσμοι πάγκων για φάρδη έως ≤ 799 mm και τρεις σύνδεσμοι για πάγκους με φάρδος ≥ 800 mm. 

Θα πετύχετε ευθυγραμμισμένες επιφάνειες εργασίας μετρώντας πάντα τα σημεία των ημικυκλικών υποδοχών για τις 
συνδέσεις με καβίλιες (Lamello) από το επάνω μέρος του πάγκου και διασφαλίζοντας καλή εφαρμογή των ίδιων των 
εξαρτημάτων στερέωσης. 

 

Πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα επεξεργασίας: 

1. Αφαιρέστε τυχόν ροκανίδια ξύλου που προεξέχουν κοντά στα κομμένα ή φρεζαρισμένα άκρα χρησιμοποιώντας 
γυαλόχαρτο (αρ. 120). 

2. Κάντε μια ελαφριά λοξοτομή κατά μήκος του αρμού με ένα λειαντικό σφουγγάρι ή γυαλόχαρτο (αρ. 360). 

3. Τοποθετήστε τους πάγκους στο ευθυγραμμισμένο σκελετό των ντουλαπιών και ελέγξτε την καλή εφαρμογή στα 
σημεία της σύνδεσης και στις οπές. 

4. Τοποθετήστε κόλλα ποιότητας D3 στο κέντρο και στο κάτω μέρος των συνδέσεων. 

5. Τοποθετήστε στεγανωτικό (π.χ. στεγανωτικό υλικό EGGER) ομοιόμορφα και συνεχόμενα στο επάνω φρεζαρισμένο ή 
κομμένο άκρο, καθώς και στο προφίλ και το πίσω άκρο με το μεγάλο μήκος. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται 
ακριβώς πριν βιδώσετε τους συνδέσμους του πάγκου στη θέση τους. 

6. Συνδέστε τους πάγκους, εισαγάγετε τους συνδέσμους και σφίξτε ελαφρά τις βίδες. Ευθυγραμμίστε τους πάγκους 
οριζόντια (με σφήνα ή μοχλό) και κατακόρυφα (με ελαστικό σφυρί ή σφιγκτήρες - προστατέψτε την επιφάνεια με 
μαλακά ενθέματα). Σφίξτε τους συνδέσμους καλά μετά την ευθυγράμμιση. Κατά το σφίξιμο, πρέπει να ελέγξετε ότι οι 
δύο επιφάνειες των πάγκων παραμένουν ευθυγραμμισμένες και ότι το στεγανωτικό παραμένει εμφανές σε κάθε 
πλευρά. Μην καταπονήσετε τους πάγκους μέχρι να σκληρύνει πλήρως το στεγανωτικό, βλ. εικόνα 24. 

7. Απομακρύνετε αμέσως τυχόν περίσσευμα στεγανωτικού. Καθαρίστε την επιφάνεια του πάγκου με κατάλληλο 
απορρυπαντικό, όπως κάποιο με βάση το λεμόνι ή το ασετόν. Προσοχή: Το ασετόν μπορεί να επηρεάσει την 
επιφάνεια αν το αφήσετε να δράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, συνιστούμε να καλύψετε με ταινία την 
περιοχή της σύνδεσης. 

 

4.3 Στερεώσεις και επιτοίχια σύνδεση 

Προτού στεγανοποιήσετε την επιμήκη πλευρά του πάγκου εργασίας που έρχεται σε επαφή με τον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι 
ο πάγκος υποστηρίζεται επαρκώς, αλλά και ότι έχει συνδεθεί με το υποπλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να 
ασκούνται πιέσεις που θα επηρεάζουν τον αρμό της στεγανοποίησης. 

Για τον πάγκο Compact Laminate, συνιστάται η χρήση βιδών πυκνού σπειρώματος, επειδή είναι ανθεκτικότερες στη 
χαλάρωση. Συνήθως ο πάγκος στερεώνεται στις μονάδες βάσης με βίδες χρησιμοποιώντας τις τραβέρσες των μονάδων 

. 
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βάσης – βλ. εικόνα 30. Αυτός ο συμβατικός τρόπος στερέωσης είναι επίσης εφικτός και σε λεπτούς πάγκους, όπως τον 
"πάγκο Compact Laminate" και τον "πάγκο PerfectSense Topmatt με ταινία περιθωρίου". Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί 
ότι η επιφάνεια επαφής ενός λεπτού πάγκου στις τραβέρσες μονάδας βάσης πρέπει να ρυθμιστεί για μονάδες βάσης 
πλάτους > 600 mm για την αποτροπή πιθανών κάμψεων. Ως προς τη σταθεροποίηση ντουλαπιών και πάγκων, οι 
μεταλλικές τραβέρσες EGGER έχουν αποδείξει την αξία τους, επιτρέποντας παράλληλα να βιδωθεί ο πάγκος στο 
ντουλάπι βάσης – βλ. εικόνα 15. 

 

Εικόνα 30 

Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος δεν έχει κλίση προς τον τοίχο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να 
συγκεντρώνεται νερό στην περιοχή του αρμού της στεγανοποίησης. Καθαρίστε και απομακρύνετε τα γράσα από την 
περιοχή στεγανοποίησης τόσο στον πάγκο όσο και στο σημείο σύνδεσης του τοίχου και περάστε την επιφάνεια με ένα 
συνδετικό υλικό, ανάλογα με το στεγανωτικό που θα χρησιμοποιηθεί.  

Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε προφίλ πάγκου-τοίχου, πρέπει να στεγανοποιήσετε με στεγανωτικό το πίσω άκρο με το 
μεγάλο μήκος και όλα τα εγκάρσια άκρα που έρχονται σε επαφή με τον τοίχο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον πάγκο 
Compact Laminate να διασφαλίζεται μια ελάχιστη απόσταση 2 mm μεταξύ του πάγκου και του τοίχου και να 
στεγανοποιείται σύμφωνα με τις παραπάνω περιγραφές – βλ. εικόνα 32. Όταν συνδέετε τις ράγες στερέωσης που 
παρέχονται με τα ολοκληρωμένα συστήματα των προφίλ στεγανοποίησης, να διασφαλίζετε ότι η φορμάικα έχει ήδη 
υποβληθεί σε προδιάτρηση στην περιοχή όπου θα βάλετε τις βίδες. Οι οπές πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm πιο 
μεγάλες από τη διάμετρο της βίδας για να μην συσσωρεύεται τάση στο υλικό – βλ. εικόνα 31. Συνιστάται επίσης να 
προστατεύετε το εσωτερικό της οπής για τις βίδες με στεγανωτικό, προτού στερεώσετε τη βίδα. 

 
Εικόνα 31                    Εικόνα 32 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο "Προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER" ή στις οδηγίες 
επεξεργασίας για "Προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER". 

4.4 Δομικά μέσα απώθησης του νερού 
Οι πάγκοι είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στην έκθεση σε ατμό και θερμότητα κοντά σε πλυντήρια πιάτων και φούρνους. Εκτός 
από την επίστρωση του βερνικιού και του στεγανωτικού, πρέπει να προστατεύετε την κάτω πλευρά του πάγκου με 
δομικά μέσα. Σε γενικές γραμμές, τα αυτοκόλλητα φύλλα αλουμινίου παρέχουν αξιόπιστη προστασία από τους 

. 

. 
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υδρατμούς και είναι εύκολα στη χρήση τους, βλ. εικόνα 33. Οι κατασκευαστές των συσκευών παρέχουν λωρίδες από 
αλουμίνιο για την απώθηση του νερού ή προστατευτικές πλάκες επικάλυψης, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιείτε. Οι 
λωρίδες ή οι πλάκες που προστατεύουν από την υγρασία εκτρέπουν και απωθούν τον ατμό και τη θερμότητα – βλ. 
εικόνα 34. 

Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν από τη συναρμολόγηση. 

 

Εικόνα 33       Εικόνα 34 

Η στερέωση του φύλλου αλουμινίου στην κάτω πλευρά του πάνελ είναι διαφορετική για το μοντέλο 300 και το μοντέλο 
100. Για τον πάγκο postforming (μετέπειτα διαμόρφωσης) (μοντέλο 300), το φύλλο αλουμινίου πρέπει να υπερκαλύπτει 

το ένθεμα από φορμάικα περίπου κατά 2 mm – βλ. εικόνα 35.  

Για τον πάγκο straight-edge (με ταινία περιθωρίου) (μοντέλο 100), το φύλλο αλουμινίου πρέπει να στερεώνεται 
έτσι ώστε να υπερκαλύπτει την ταινία περιθωρίου ABS σχεδόν κατά 1 mm – βλ. εικόνα 36. 

 
Εικόνα 35       Εικόνα 36 

5. Συστάσεις συντήρησης και καθαρισμού 

Μην αφήνετε αναμμένα τσιγάρα πάνω στην φορμάικα, καθώς προκαλούν ζημιά. 
Χρησιμοποιείτε πάντα τασάκι. 
 
Μην χρησιμοποιείτε τις φορμάικες ως επιφάνειες κοπής. Μπορεί να μείνουν σημάδια κοπής ακόμη και στις ιδιαίτερα ανθεκτικές 
επιφάνειες φορμάικας. Χρησιμοποιείτε πάντα μια επιφάνεια κοπής. 
 
Μην τοποθετείτε πολύ θερμά σκεύη, όπως π.χ. κατσαρόλες ή τηγάνια που έχουν μόλις βγει από την εστία ή το φούρνο, 
απευθείας πάνω στην επιφάνεια φορμάικας, καθώς, ανάλογα με την έκθεση στη θερμότητα, ενδέχεται να επηρεαστεί η 
στιλπνότητα της επιφάνειας ή να προκληθούν ζημιές. Χρησιμοποιείτε πάντα ανθεκτικά στη θερμότητα σουπλά. 

 
Για να αποφύγετε τη διόγκωση του πάγκου, π.χ. στην περιοχή των εγκοπών και των αρμών, σκουπίζετε τα υγρά αμέσως. Μην 
ανοίγετε τα πλυντήρια πιάτων, τα πλυντήρια ρούχων και τα στεγνωτήρια μέχρι να έχουν κρυώσει εντελώς. 
 

Καθαρίζετε αμέσως τις κηλίδες από υγρά, ειδικά στις περιοχές γύρω από τα τμήματα αποκοπής και τους αρμούς, καθώς η 

παρατεταμένη έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες μπορεί να επηρεάσει τη στιλπνότητα της επιφάνειας της φορμάικας. 

Αυτοκόλλητη λωρίδα αλουμινίου Προστατευτική πλάκα 
επικάλυψης 
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Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο "Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης φορμάικας EGGER". 

6. Χειρισμός απορριμάτων 

Λόγω της υψηλής θερμογόνου δύναμής τους, τα διάφορα σχέδια πάγκων είναι εξαιρετικά κατάλληλα για θερμική 
ανακύκλωση σε κατάλληλα συστήματα καύσης. Αν τα υπολείμματα ξύλου συλλεγούν από εταιρεία διάθεσης αποβλήτων 
για περαιτέρω ανακύκλωση, συνήθως ενδέχεται να περιέχουν μικροποσότητα υλικών με βάση το ξύλο και ταινίες 
περιθωρίου ABS. Το ύψος της αναλογίας ABS και άλλων προσδιοριζόμενων ως "προσμείξεων" πρέπει να συμφωνείται 
με την εταιρεία διάθεσης αποβλήτων. Πρέπει να τηρούνται πάντα οι νόμοι και οι κανονισμοί ως προς τη διάθεση 
αποβλήτων της εκάστοτε χώρας. 

7. Πρόσθετη τεκμηρίωση / Πληροφορίες προϊόντος 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα έγγραφα: 

 Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών “Πάγκος Postforming EGGER” 

 Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών “Πάγκος Feelwood EGGER με ταινία περιθωρίου” 

 Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών “Πάγκος PerfectSense Topmatt EGGER με ταινία περιθωρίου” 

 Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών “Πάγκος Compact Laminate EGGER” 

 Τεχνικό φυλλάδιο "Φορμάικα EGGER με υφή επιφάνειας ST9 – Smoothtouch Matt" 

 Τεχνικό φυλλάδιο "Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης φορμάικας EGGER" 

 Τεχνικό φυλλάδιο "Αντίσταση σε χημικά – Φορμάικα EGGER" 

 Τεχνικό φυλλάδιο "Σετ σύνδεσης EGGER για νεροχύτες" 

 Τεχνικό φυλλάδιο "Σύνδεσμος πάγκου EGGER" 

 Τεχνικό φυλλάδιο "Στεγανωτικό υλικό EGGER για γωνιακές συνδέσεις" 

 Τεχνικό φυλλάδιο "Μεταλλική τραβέρσα EGGER για ντουλάπια βάσης" 

 Τεχνικό φυλλάδιο "Προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER" 

 Οδηγίες επεξεργασίας "Προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
 

Οι παρούσες οδηγίες επεξεργασίας συντάχθηκαν με προσοχή καθ' όσων γνωρίζουμε. Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην πρακτική εμπειρία και σε εσωτερικές δοκιμές και 

αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας. Προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος ή την καταλληλότητα για ειδικές 

εφαρμογές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για λάθη, σφάλματα στα πρότυπα ή τυπογραφικά λάθη. Επίσης, λόγω της συνεχούς εξέλιξης των πάγκων EGGER, όπως και τυχόν 

τροποποιήσεων των προτύπων και των διατάξεων δημοσίου δικαίου, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές αλλαγές. Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενα αυτών των οδηγιών επεξεργασίας 

δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως οδηγίες χρήσης ή ως περιεχόμενα με νομικά δεσμευτική ισχύ. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας μας.
 


