EGGER Kompaktni laminati
Elegantna rešitev – tudi
ob velikih obremenitvah
Egger Dekorativna kolekcija 2020 – 22

Elegantna rešitev – tudi ob
povečanih obremenitvah
Z EGGER Kompaktnimi laminati boste izpolnili visoke
zahteve svojih kupcev. Material je odporen proti
abraziji, trkom, in razenju ter hkrati vlagoodporen.
Poleg tega omogoča vitke zasnove. V kombinacijah
z velikostmi plošč, ki ne povzročajo veliko odpada,
lahko svoje projekte uresničite gospodarno in
stroškovno ugodno.
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EGGER Kompaktni laminati
Kompaktni laminati so zelo primerni za močno obremenjene notranje
prostore s posebnim poudarkom na higieni in čistoči, kot so restavracije,
bolnišnice. Zelo pogosto se uporabljajo v vlažnih pogojih, kot so kopalnice,
sanitarni prostori in prostori za preoblačenje.
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Eleganca, higiena in trpežnost
Odporne proti
obrabi

Za več informacij, na primer o lastnostih izdelkov iz te
brošure in njihovem izpolnjevanju zahtev standardov,
si oglejte tehnične podatkovne liste navodila za obdelavo
in priporočila za čiščenje v območju za prenos na
www.egger.com/compactlaminate

Odporne proti
udarcem in razenju
Higienične
Odporne proti
svetlobi
Varne za uporabo z
živili
Odporne proti madežem
Odporne proti čistilom in
kemikalijam
Antibakterijske lastnosti
površin
v skladu s standardom
ISO 22196 (= JIS Z 2801)

DRUGE PREDNOSTI
Homogen material za natančno strojno obdelavo
Možna izdelava navojnih izvrtin in vse vrste rezkanja površin
Robljenje ni potrebno
Kot del skladiščnega programa v dekorjih, usklajenih z ostalimi
EGGER izdelki
 Velik format z majhno količino odpada pri rezanju za številna
področja uporabe
 Majhne emisije





Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Izjemna
raznolikost
Raznolike možnosti
obdelave

© andreaswimmer.com

Homogeno jedro EGGER Kompaktnih laminatov
je primerno za precizne obdelovalne elemente z
individualno, osebno noto. Za posebne zasnove
plošče lahko rezkate, utorjate in vrtate. Rezkate
lahko kjerkoli na ploščah.

Puristično
Filigransko in tudi premočrtno zasnovani elementi
v prostorih ustvarijo pridih izrazno orientiranega
dizajna. Velika trdnost, trpežnost in elegantna oblika
so glavni aduti kompaktnih laminatov.
Ta dekor je atraktivna alternativa kovinam in
zaradi številnih dostopnih dekorjev so kompaktni
laminati dobra možnost, ki vas ne bo razočarala.
Naša bogata barvna paleta v vaše prostore prinaša
življenje: Enobarvne površine in lesne ter materialne
reprodukcije vam odpirajo ogromno možnosti novih
dizajnerskih zasnov.

© Fotografski atelje Katharina Jaeger
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Za dosleden dizajn
Na voljo so štirje enobarvni dekorji z jedrom v barvi
dekorja. Z jerali ali posnetji, ni pomembno: Zaradi
obarvanega jedra, spoji ostanejo skoraj nevidni in
robovi plošč pa postanejo dizajnerski element.
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Izjemno usklajeno
Kompaktni laminati s črnim jedrom in kompaktni
laminati v ognjeodporni različici Flammex
Euroclass B so del koncepta usklajenih dekorjev.
To omogoča kombiniranje številnih EGGER
izdelkov: Dekorji, ki so na voljo kot kompaktni
laminati, so na voljo tudi kot so melaminsko
oplemenitene plošče, Eurolight lahke plošče,
laminati in robni trakovi. Več podrobnosti poiščite
v Seznamu dobavljivosti. Ponudba, ki izpolnjuje
tehnična, estetska in ekonomska pričakovanja.

Univerzalne možnosti uporabe
Kompaktni laminati so idealni za vlažne pogoje ali povečane obremenitve, kot so
uporaba na mizah, delovnih površinah, sob za preoblačenje in pregradnih sten. S
tem izdelkom lahko prenesete edinstven dizajn v številne vrste prostorov. Odkrijte
prednosti zelo raznolikih možnosti strojne obdelave kompaktnih laminatov in
trpežnost posameznih komponent. Lep videz, odpornost in enostavno vzdrževanje
površin bodo zapustili globok vtis.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Odkrijte vse razsežnosti EGGER Kompaktnih laminatov
Z na novo razvito aplikacijo EGGER Dekorativna
kolekcija imate celotno ponudbo kompaktnih
laminatov na dlani. S to aplikacijo boste lahko
odločitve sprejemali hitreje in enostavneje
dostopali do želenih informacij. Vse to je

pomembno za uresničevanje vaših zamisli.
Vzorci so na voljo v različnih dekorjih in velikostih
in njihovo naročanje je z novo aplikacijo še hitrejše
in preprosteje. Zagotovo boste kupcem s tem
ponudili še boljšo podporo.

Program kompaktnih laminatov in aplikacija
EGGER Dekorativna kolekcija

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

Prenesite aplikacijo za EGGER
Dekorativno kolekcijo zdaj

Doživite celotno kolekcijo
v digitalni obliki
1.	Zaženite aplikacijo EGGER Dekorativna kolekcija na
vašem pametnem telefonu
2.	S funkcijo za skeniranje odčitajte
katerokoli kodo dekorja v tej brošuri.
3.	Zagotovite si dostop do
 izbranih dekorjev v videzu
celotne plošče in v 3D
 kombinacije dekorjev
 podatki o dostopnosti
 hitrejše naročanje vzorcev
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Več storitev
EGGER Virtual Design Studio
Online
EGGER Virtual Design Studio je spletno orodje za podporo
svetovanju na področju dizajna. Z orodjem Virtual Design
Studio boste svojim kupcem olajšali sprejemanje odločitev.
Enostavno preglejte vse dekorje iz EGGER Dekorativne kolekcije
in tudi najsodobnejše dekorje za pode pri različnih prostorskih
ureditvah. Primerjalni način omogoča hkraten ogled dveh
dizajnov v enem prostoru. Nadalje si dekorje lahko ogledate v 3D
in v načinu za prikaz detajlov. Na vašo spletno stran lahko vse
funkcije vključite zelo enostavno in brezplačno.
Vizualizirajte svoje ideje na www.egger.com/vds

Storitev naročanja vzorcev
V EGGER spletni trgovini imamo na voljo program vzorcev za svetovanje
vašim kupcem. Ta nabor vzorcev vključuje 85 x 85 mm vzorce laminata za
začetno izbiro dekorjev in tudi večje DIN A4 vzorce za končno odločitev.
V spletni trgovini so dostopni tudi vzorci EGGER Kompaktnih laminatov
različnih debelin.
Naročite vzorce tukaj: www.egger.com/shop

Vaša kontaktna oseba
Naše prodajno osebje lahko odgovori na katerokoli
vprašanje, ki ga imate o EGGER Kompaktnih laminatih.
V živo ali virtualno – Tu smo za vas! Na zadnji strani te
brošure boste našli vse kontaktne podatke.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Pregled dekorjev
kompaktnih laminatov

Vsi spodaj prikazani dekorji so na voljo kot kompaktni laminati. Za usklajen dizajn lahko kot del skladiščnega programa
ponudimo tudi druge izdelke, kot so laminati ali melaminsko oplemenitene iverne plošče z usklajenima dekorjem in
površinsko strukturo. Nekateri dekorji so na voljo z različno površinsko strukturo v drugi različici izdelka (ujemanje
dekorja). Za več informacij glejte www.egger.com/compactlaminate

Beli dekorji

»
Belo jedro

Belo jedro delovne plošče
iz kompaktnega laminata

W1300 ST9
Polarno bela

W1101 ST9
Solid Alpin bela

W1101 ST76
Solid Alpin bela

W1100 ST9
Alpin bela

W980 ST15
Platinasto bela

W980 ST2
Platinasto bela

W1000 ST9
Premium bela

W911 ST15
Kremno bela

W911 ST2
Kremno bela

Skenirajte kodo dekorja
s pomočjo aplikacije.
W908 ST2
Bela osnovna
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W1200 ST9
Porcelan bela
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Enobarvni dekorji

»

U104 ST9
Alabaster bela

U222 ST9
Krem beige

U113 ST9
Bombaž beige

U216 ST9
Came beige

U156 ST9
Peščeno beige

U200 ST9
Beige

U705 ST9
Angora siva

U702 ST9
Kašmir siva

U740 ST9
Taupe temna

U727 ST9
Kamnito siva

U748 ST9
Tartuf rjava

U989 ST9
Črno rjava

Ostale razpoložljivosti izdelkov
lahko najdete v seznamu
dobavljivosti.

© Fotografski atelje Katharina Jaeger
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Enobarvni dekorji

»
Kot del skladiščnega programa: 8, 13 mm

U708 ST9
Svetlo siva

Svetlo sivo jedro

U7081 ST9
Solid svetlo siva

Svetlo sivo jedro delovne plošče iz
kompaktnega laminata

U7081 ST76
Solid Svetlo siva

© Michael Baister Photography
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U775 ST9
Belo siva

U750 ST9
Nežno siva

U201 ST9
Prodnato siva

U717 ST9
Dakar siva

U767 ST9
Cubanit siva

U741 ST9
Lava siva

U707 ST9
Svileno siva

U763 ST9
Biserno siva

U788 ST9
Arktik siva

U732 ST9
Prašno siva

U960 ST9
Oniks siva

U780 ST9
Monument siva

U963 ST9
Diamantno siva

U9631 ST9
Solid diamantno siva

U968 ST9
Karbon siva

U899 ST9
Soft črna

U8991 ST9
Solid Soft črna

Enobarvni dekorji

»

Skenirajte kodo
dekorja s pomočjo
aplikacije.

Temno sivo jedro

Črno jedro

Črno jedro delovne plošče iz
kompaktnega laminata

U961 ST2
Grafit

U999 ST2
Črna

U999 ST76
Črna
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Enobarvni dekorji

»
14

U108 ST9
Vaniija rumena

U107 ST9
Žametno rumena

U140 ST9
Žafran rumena

U131 ST9
Citrus rumena

U114 ST9
Brilliant rumena

U163 ST9
Curry rumena

U146 ST9
Koruzno rumena

U340 ST9
Sorbet oranžna

U332 ST9
Pomaranča

U232 ST9
Nude marelica

U830 ST9
Nude karamel

U350 ST9
Siena oranžna

U325 ST9
Antik rose

U807 ST9
Nougat rjava

U818 ST9
Temno rjava

Enobarvni dekorji

»

U313 ST9
Rose bela

U363 ST9
Flamingo rožnata

U390 ST9
Indijansko rdeča

U328 ST9
Lipstick rdeča

U321 ST9
Kitajsko rdeča

U323 ST9
Signalno rdeča

U337 ST9
Fuksija rdeča

U311 ST9
Burgund rdeča

U399 ST9
Granatno rdeča

U404 ST9
Krokus vijolična

U420 ST9
Škrlat

U330 ST9
Melancana vijolična

U400 ST9
Nežno vijolična

U430 ST9
Vijolična

U414 ST9
Temno vijolična
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Enobarvni dekorji

»
U533 ST9
Polarno modra

U522 ST9
Horizont modra

U500 ST9
Ledeniško modra

U540 ST9
Denim modra

U515 ST9
Francosko modra

U633 ST9
Turkizno modra

U507 ST9
Dimno modra

U525 ST9
Delft modra

U646 ST9
Niagara zelena

U504 ST9
Tirolsko modra

U560 ST9
Pacifiško modra

Skenirajte kodo dekorja
s pomočjo aplikacije.
U599 ST9
Indigo modra
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U570 ST9
Midnight modra

Enobarvni dekorji

»

U608 ST9
Pistacija zelena

U617 ST9
Wasabi zelena

U630 ST9
Limeta zelena

U636 ST9
Fjord zelena

U626 ST9
Kivi zelena

U600 ST9
Majsko zelena

U650 ST9
Praprotno zelena

U655 ST9
Smaragdno zelena

Produktlösungen
and
U660 ST9
Amazon zelena

und Innenausbau finden Sie bei uns das passende Produkt
ten Dekor- und Materialverbund.

Wählen Sie Ih
der EGGER K
und finden S
NCS-, RAL- u

Izberite vaš izbrani dekor v
aplikaciji EGGER Dekorativna
kolekcija in poglejte ustrezne
NCS, RAL in Pantone barvne
vrednosti.

U606 ST9
Gozdno zelena

sowie Preisg

Opomba: Navedene vrednosti ne
zagotavljajo popolnega ujemanja.

NCS

Potrebna je primerjava s pravimi vzorci.

RAL
Pantone

Schichtstoffe

E

Sicherheitskanten

F

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Lesne reprodukcije

»
18

H1424 ST22
Fineline creme

H1122 ST22
Whitewood

H1401 ST22
Cascina Pine

H3433 ST22
Aland Pine polar

H3450 ST22
Fleetwood bel

H3430 ST22
Aland Pine bel

H3860 ST9
Sladkorni javor šampanjec

H1277 ST9
Lakeland akacija svetla

H1312 ST10
Whiteriver hrast peščeno rjav

H1710 ST10
Kentucky kostanj peščen

H1250 ST22
Navarra jesen

H1377 ST22
Orleans hrast peščen

H3451 ST22
Fleetwood šampanjec

H1145 ST10
Bardolino hrast naraven

H1146 ST10
Bardolino hrast siv

Skeni dekorjev so v merilu 1:2

H1150 ST10
Arizona hrast siv

H1115 ST9
Bamenda sivo-beige

H3158 ST22
Vicenza hrast siv

H1399 ST10
Denver hrast tartuf rjav

H1379 ST22
Orleans hrast rjav

H3090 ST22
Shorewood

H3332 ST10
Nebraska hrast siv

H1331 ST10
Santa Fe hrast siv

H1252 ST22
Branson robinija greige

H1486 ST22
Pasadena Pine

H3058 ST22
Mali Wenge

H1313 ST10
Whiteriver hrast sivo-rjav

H3453 ST22
Fleetwood lava siv

H1123 ST22
Graphitewood
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Lesne reprodukcije

»

H3146 ST22
Lorenzo hrast beige siv
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Vizualno in otipno doživetje: EGGER Kompaktni laminati s sinhronimi porami. Slika prikazuje dekor H1180 ST37 Halifax hrast naraven.

Skenirajte kodo dekorja
s pomočjo aplikacije.
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Skeni dekorjev so v merilu 1:2

H3157 ST9
Vicenza hrast

H3331 ST10
Nebraska hrast naraven

H3131 ST9
Davos hrast naraven

H3170 ST9
Kendal hrast naraven

H1180 ST37
Halifax hrast naraven

H3303 ST10
Hamilton hrast naraven

H3330 ST10
Natural Anthor Oak

H1487 ST22
Bramberg smreka

H3170 ST12
Kendal hrast oljen

H3700 ST10
Pacifik oreh naraven

H1181 ST37
Halifax hrast tobak

H1113 ST10
Kansas hrast rjav

H1251 ST22
Branson robinija naravno rjava

H1400 ST22
Bavarski les

Lesne reprodukcije

»

H3349 ST22
Kaisersberg hrast

Površina s sinhroniziranimi porami

Površina s sinhronimi porami

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Lesne reprodukcije

»
22

Skenirajte kodo
dekorja s pomočjo
aplikacije.

H1733 ST9
Mainau breza

H3840 ST9
Mandal javor naraven

H3470 ST22
Grčasta smreka

H3730 ST10
Hikori naraven

H3012 ST22
Coco Bolo

H1334 ST9
Sorano hrast naravno svetel

H3368 ST9
Lancaster hrast naraven

H3395 ST9
Corbridge hrast naraven

H1582 ST15
Ellmau bukev

H1511 ST15
Bavaria bukev

H1636 ST9
Locarno češnja

H1615 ST9
Češnja Verona

H3398 ST9
Kendal hrast konjak

H3734 ST9
Dijon oreh naraven

Skeni dekorjev so v merilu 1:2

H3133 ST9
Davos hrast tartuf rjav

H3710 ST9
Carini oreh naraven

H3154 ST22
Charleston hrast temnorjav

H1714 ST10
Lincoln oreh

H2033 ST10
Hunton hrast temen

H1330 ST10
Santa Fe hrast vintage

H1387 ST10
Denver hrast grafit

H3192 ST22
Fineline Metallic rjav

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Lesne reprodukcije

»

H3156 ST9
Corbridge hrast siv
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Materialne reprodukcije

»
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F812 ST9
Levanto marmor bel

F204 ST9
Carrara marmor bel

F637 ST10
Chromix bel

F416 ST10
Platno beige

F417 ST10
Platno sivo

F638 ST10
Chromix srebrn

F784 ST2
Medenina krtačena

F509 ST2
Aluminij

F424 ST10
Platno terra

F823 ST10
Cefalu beton svetel

F501 ST2
Aluminij krtačen

F433 ST10
Platno antracit

F274 ST9
Beton svetel

F186 ST9
Chicago beton svetlosiv

F187 ST9
Chicago beton temnosiv

Skeni dekorjev so v merilu 1:2

F313 ST10
Steelcut titan siv

F302 ST87
Ferro bronsa

F642 ST10
Chromix bronsa

F461 ST10
Metal Fabric antracit

F121 ST87
Metal Rock antracit

Materialne reprodukcije

»

F205 ST9
Pietra Grigia antracit

Črno jedro delovne plošče
iz kompaktnega laminata

F463 ST2
Metallic platin siva

F462 ST20
Metallic indigo modra

F222 ST76
Tessina Ceramic terra

F242 ST10
Jura skrilavec antracit

F628 ST9
Metal Slate srebrno-siv

Skenirajte kodo
dekorja s pomočjo
aplikacije.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Površinske strukture
Samo površinske strukture naredijo površino popolno. Naj gre za žametno mehke, rustikalne ali površine
z usklajenimi lesnimi porami: Z EGGER kompaktnimi
laminati so površinske strukture in dekorji usklajeni
in ustvarjajo avtentično doživetje tako na videz kot
ob otipu.

Doživite površinske strukture in površine s
pomočjo aplikacije
1.	Zaženite aplikacijo EGGER Dekorativna kolekcija
na vašem pametnem telefonu
2.	S funkcijo za skeniranje lahko odčitate vse kode
dekorjev (npr. ST37) iz kolekcije.
3.	Na voljo vam je dostop do izbrane površinske
strukture in zanjo predvidnih dekorjev –,
ki si ju lahko ogledate kot celotno ploščo ali v 3D.
26

ST2
Smoothtouch Pearl

ST9
Smoothtouch Matt

ST15
Smoothtouch Velvet

Ta biserna površinska struktura
se uporablja za bele dekorje in
tudi za materialne reprodukcije
ter se ponaša s svojo dobro
odpornostjo proti razenju.

Tako enobarvnim kot tudi lesnim
ter materialnim dekorjem podarja
intenziven občutek svojega naravnega
značaja in sledi trendu, ki je usmerjen
proti mat površinam.

Gladka, ravna površina z zadržanim
nivojem sijaja, ki ne zahteva veliko
vzdrževanja. Popolnoma poudari
kakovost belih barvnih odtenkov in lesnih
reprodukcij.

ST10
Deepskin Rough

ST22
Deepskin Linear

Avtentična površinska struktura za naravne,
osupljive in rustikalne dekorje je zelo primerna za
reprodukcije lesa.

Površinska struktura še poudari naraven značaj in refleksijske
lastnosti linearnim in živahnim dekorjem v videzu prečno
rezanega lesa, kar omogočajo občutek ob otipu in mat-sijajna
področja njenih površin.

ST37
Feelwood Rift

ST76
Mineral Rough Matt

ST87
Mineral Ceramic

Ta površinska struktura je
predstavnik masivnih lesenih
površin pristnega videza.
Njena površinska struktura je
sinhronizirana s Halifax hrast
serijo dekorjev, ki ima na svoji
površini otipne razpoke.

Osnova te površinske strukture je progasta
in spominja na mehko krtačeno površino
naravnega kamna.
Dekorje kompaktnih delovnih plošč zna
predstaviti v najboljši luči.

Ta površinska struktura z izrazitimi mat
in sijajnimi učinki posnema površino in
občutek ob otipu keramičnih ploščic.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Primeri uporabe

Kopalnica
Zlasti še v vlažnih pogojih, kot so kopalnice, EGGER
Kompaktni laminati pokažejo svoje adute na estetskem in
tehničnem področju. Monolitni videz, ustvarjen z jedrom v
barvi dekorja v kombinaciji z vlagoodpornostjo, dovoljuje
še veliko prostora za vaše ideje, tako glede dizajna in tudi
konstrukcije.

© andreaswimmer.com

28

Konstrukcija kabin,
omar in garderob
V javnih kopalnicah igra higiena veliko vlogo.
Vlagoodporni EGGER Kompaktni laminati se enostavno
čistijo in njihove površine so antibakterijske.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Laboratoriji
EGGER Kompaktni laminati se primerni tudi za opremljanje različnih
laboratorijev. Laminati so higienični, odporni proti številnim
kemikalijam in njihova površina se ponaša z antibakterijskimi
lastnostmi. Njihova vlagoodpornost ter odpornost proti abraziji, trkom in
razenju so zelo dragocene v teh področjih.
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Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

© Fotografski atelje Katharina Jaeger

Zdravstvena oskrba
Čistoča in higiena igrajo pomembno vlogo v bolnicah, zdravniških ordinacijah in
oskrbovalnih objektih. EGGER Kompaktni laminati s svojimi zaprtimi površinami in
robovi pokažejo svoje prednosti tudi tedaj, ko so uporabljeni kot stenske obloge ali za
izdelavo pohištva.

Za razkužila, ki smo jih preskusili, si oglejte tehnični podatkovni list
“Odpornost EGGER površin proti razkužilom” v področju za prenos pod
www.egger.com/compactlaminate

Stenske obloge
Zlasti še na javnih površinah, morajo biti
stenske obloge varne in trpežne. Tu se
EGGER Kompaktni laminati izkažejo s svojo
stabilnostjo, dizajnom in odpornostjo proti
abraziji, trkom in razenju.

© Fotografski atelje Katharina Jaeger
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Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Fotografije: © Finger Treppen

Stopnišče
Eleganca in visoka funkcionalnost. Videz
spominja na stopnišče z ojačitvenimi
ograjnimi profili, v kombinaciji s toplimi
lesenimi barvnimi odtenki posameznih
stopnic pa je ustvarjen osupljiv dizajn.
Površine ojačitvenih ograjnih elementov iz
EGGER Kompaktnega laminata so enostavne
za čiščenje in odporne proti UV-svetlobi.
Stabilni material je odporen proti trkom in
se ponaša z visoko natezno in upogibno
trdnostjo.
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© andreaswimmer.com

Konstrukcija pohištva
EGGER Kompaktni laminati ne presenečajo samo s
svojim privlačnim dizajnom. Zaradi svoje odpornosti
proti abraziji, trkom in razenju ponujajo širok program
uporabe na področju oblikovanja pohištva in notranje
opreme.
Za individualne dizajne lahko kjerkoli na plošči rezkate
oziroma vrtate.

© andreaswimmer.com
© Fotografski atelje
Katharina Jaeger
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© www.wesco-outdoorkuechen.de

Zunanje kuhinje
Življenje na vrtu in na terasi postaja vse
pomembnejše. Tako postaja zunanja kuhinja vse
pomembnejša za vse, ki želijo svoj čas preživeti
zunaj. Trpežnost kompaktnih laminatov je zelo
pomembna zaradi življenjske dobe take kuhinje.

Kuhinjsko pohištvo: © Michael Drewes Firma ProDynamic

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Kuhinja
Sedanji kuhinjski trendi so prepoznavni po tankih linijah.
Tudi na tem področju se kompaktni laminati s svojimi
prednostmi vse pogosteje uporabljajo.
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Delovne plošče iz kompaktnega laminata
Samo 12 mm debele delovne plošče iz kompaktnega laminata
odlikuje 1 × 1 mm rezkano posnetje na vzdolžnem in prečnem
robu. Posnetja robov in obarvana jedra v črni, beli ali svetlo
sivi barvi, še dodatno poudarjajo moderen videz.

W1101 ST76
z belim jedrom

U7081 ST76
s svetlo sivim jedrom

VAŠE PREDNOSTI
 Tanka oblika za moderen videz
 Rezkano posnetje na vseh robovih

Poglejte tukaj naš video “Obdelava
in montaža EGGER Delovnih plošč iz
kompaktnega laminata”.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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© Markus Mitterer

Raznolike možnosti
za vse zahteve
EGGER Kompaktni laminati se ponašajo s privlačno obliko in
izjemnimi lastnostmi. V kombinaciji z obsežnim programom
dekorjev so idealen material za oblikovanje notranje opreme in
tudi za številne posebne vrste uporabe s povečano obremenitvijo
in posebnimi zahtevami glede higiene in čistoče.

KRATEK PREGLED
Nekatera izmed številnih področij uporabe so:
 Konstrukcija kabin
 Stopnišča
 Področja, izpostavljena vlagi  Konstrukcija vozil
 Sanitarni prostori
 Ladjedelništvo
 Laboratorij
 Tovornjaki
 Stenske obloge
za prevoz živil
 Zaščita sten
 Mobilne trgovine
 Konstrukcija pohištva
 Zdravniške ordinacije
 Kuhinjske delovne plošče
 Bolnišnice
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Program kompaktnih laminatov
Poleg širokega programa dekorjev in
površinskih struktur, ponudba EGGER
Kompaktnih laminatov zajema tudi
obsežen program različic izdelkov.
Kompaktni laminati so kompaktne laminatne prešane plošče
po standardih EN 438-4, EN 438-8 in EN 438-9. Papirji, ki se
uporabljajo v proizvodnji, se v prvem koraku impregnirajo s
smolo in nato prešajo skupaj pri visoki temperaturi in visokem
pritisku. Tiskani dekorji (lesne in materialne reprodukcije) so
dodatno opremljeni s pokrivnim papirjem (overlay).

Zgradba izdelka

Pokrivni papir - overlay (za lesne in
materialne reprodukcije)
Z melaminsko smolo impregniran
dekorativni papir

Več transparentnosti:

S smolo impregniran
natronski papir

63% materialov iz obnovljivih virov
37% materialov iz fosilnih virov

Z melaminsko smolo impregniran
dekorativni papir

www.egger.com/ecofacts

Pokrivni papir - overlay (za lesne in
materialne reprodukcije)

Različice izdelka
Tip

Debeline (mm)

Velikosti (mm)

Informacije

Kompaktni laminati s črnim jedrom

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

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Protipožarni razred D-s2, d0
Tip CGS

Kompaktni laminati s črnim jedrom in
sinhronizirano površinsko strukturo

8/13

2.790 × 2.060

Protipožarni razred D-s2, d0
Tip CGS

Kompaktni laminati s črnim jedrom
in bisernim dekorjem

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

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Protipožarni razred D-s2, d0
Tip ACS, dekorativen samo na eni strani

Kompaktni laminati Flammex CE
s črnim jedrom

6/8/10

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Protipožarni razred B-s2, d0 / B-s1, d0
Tip CGF

Kompaktni laminati Flammex CE
s črnim jedrom in bisernim dekorjem

6/8/10

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Protipožarni razred B-s2, d0 / B-s1, d0
Tip ACF, dekorativen samo na eni strani

Laminati z obarvanim jedrom

6/8/10/13

2.790 × 2.060

-

Kompaktni laminati, brušeni na eni strani

2/3/4

2.790 × 2.060
5.600 × 2.060

Protipožarni razred D-s2, d0
Tip CGS

Delovne plošče iz kompaktnega laminata

12

4.100 × 650
4.100 × 920

Protipožarni razred D-s2, d0
Tipa CGS/BCS

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Kompaktni laminati s črnim jedrom
Zaradi svoje zelo kakovostne zasnove so kompaktni laminati
s črnim jedrom zelo primerni za področja uporabe s povečano
obremenitvijo. V standardih so označeni kot tip CGS ali ACS
(biserna različica).
Področja uporabe: Stenske obloge, kabine, pregradni
elementi, pisarne in kuhinje, bolnišnična oprema, itd.

Kompaktni laminati z obarvanim
jedrom
Kompaktni laminati z obarvanim jedrom so izdelani iz
večplastnih jedrnih papirjev, impregniranih s smolo. Po svoji
funkciji so enaki kot kompaktni laminati s črnim jedrom.
Poleg značilnosti laminatov s črnim jedrom obarvana jedra
teh laminatov nastopajo kot oblikovalski element pri zasnovi
pohištva. V standardih so označeni kot tip BCS.
Področja uporabe: Delovne plošče, pisarniške mize,
kopalniško pohištvo in oprema trgovin

Flammex CE kompaktni laminati
Flammex kompaktni laminati so na videz podobni
kompaktnim laminatom s črnim jedrom. Vendar med
njihove značilnosti spadajo bistveno izboljšane požarne
lastnosti. V skladu s standardom EN 13501-1 so razvrščeni
pod oznako B-s2, d0. Kompaktni laminati Flammex so
ognjeodporni, počasi tlijo in med gorenjem ne tvorijo kapljic.
Pri zmanjšanem prezračevanju, nizko gorljivi ali negorljivi
podkonstrukciji se Flammex CE kompaktni laminati lahko
razvrstijo in uporabljajo pod oznakami B-s1, d0. V standardih
so označeni kot tip CGF ali ACF (biserna različica).
Področja uporabe Stenska zaščita in stropne obloge v stavbah
in prostorih s povečanimi zahtevami glede požarnih lastnosti.
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Kompaktni laminati s sinhroniziranimi
porami
Feelwood sinhronizirana površinska struktura s porami
poudarja usmeritev lesnega vzorca v dekorju. Na ta način sta
videz in kakovost ob otipu naravnega lesa reproducirana na
zelo naraven način.
Področja uporabe: Stenske obloge, kabine, pregradni elementi,
mize in delovne površine

Enostransko brušeni kompaktni
laminati
Spodnja stran teh kompaktnih laminatov je brušena, kar
doprinese kar najboljše rezultate pri lepljenju. Odvisno
od kakovosti rezanja ali rezkanja, se barva jedra zazna kot
sivkasta ali rjavkasta. Kompaktni laminati, brušeni na eni
strani, pozneje ne deformirajo več. Na voljo so po naročilu in
industrijskimi nabavnimi količinami.
Področja uporabe: Za naknadno, plosko lepljenje, na primer:
oblaganje vrat

Delovne plošče iz kompaktnega
laminata
12 mm debele delovne plošče iz kompaktnega laminata so
opremljene s posnetjem robov 1× 1 mm na zgornjih, spodnjih
in prečnih robovih. Na voljo so s črnim, belim in svetlo sivim
jedrom, ki so popolnoma usklajeni z dekorji.
Področja uporabe: Delovne plošče, pisarniške klopi in
umivalniki

Dodatki za montažo delovnih plošč iz kompaktnega laminata

Spojnik za delovne plošče debeline
12 mm

Pritrdilni komplet za pomivalna korita

Kovinski nosilec spodnjih elementov

Zatesnitev za vogalne spoje

Več informacij o delovnih ploščah iz kompaktnega laminata in dodatkih lahko najdete v brošuri
“EGGER Delovne plošče – Vsestranske, kot življenje samo.” na www.egger.com/worktops
Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Navodila za obdelavo
1. Shranjevanje

1.1 Rokovanje

EGGER Kompaktne laminate je potrebno skladiščiti v zaprtih
in suhih prostorih pri temperaturi pribl. 18 °C do 25 °C in
relativni vlažnosti zraka pribl. 50 % do 65 %. Ko je originalna
embalaža odstranjena, je treba kompaktne laminate hraniti
s celotno površino na ravnih, stabilnih ploščah v vodoravni
legi. Plošče naj se neposredno ne dotikajo tal in naj ne bodo
izpostavljene sončni svetlobi. Zgornjo in spodnjo ploščo je
treba zaščititi tako, da ju prekrijemo z oplemeniteno ploščo
(ne s surovo iverno ploščo) najmanj enake velikosti, kot je
zgornja plošča.
Če skladiščenje v vodoravni legi ni mogoče, moramo
kompaktne laminate skladiščiti na polni podlagi pod kotom
pribl. 80 °, pri čemer je treba z ustreznim podpiranjem
preprečiti možnost prevrnitve. Tudi pri skladiščenju v
pokončni legi morate uporabiti zaščitno oplemeniteno
ploščo najmanj enake velikosti.

Po odstranitvi embalaže in pred obdelavo preverite
kompaktne laminate glede vidnih poškodb. Med
transportom kompaktnih laminatov in ravnanju z njimi se
zaradi razmeroma velike teže zahteva posebna previdnost.
Praviloma morajo vse osebe, ki prevažajo in/ali rokujejo s
kompaktnimi laminati uporabljati osebno zaščitno opremo,
kot so zaščitne rokavice, varnostna obutev in primerna
delovna obleka. Plošče je treba dvigniti. Površin z dekorjem
ne pritiskajte eno ob drugo in jih ne vlecite eno prek druge
(glejte sliko 4 ).

4

1

1.2 Kondicioniranje
Kompaktni laminati reagirajo na okoliške spremembe s
krčenjem in raztezanjem. Zaradi tega naj bodo klimatski
pogoji pri shranjevanju in obdelavi teh plošč čim bližje
klimatskim pogojem v prostorih, kjer bodo te plošče pozneje
vgrajene. Pred vgradnjo naj bodo elementi kompaktnih
laminatov ustrezno dolgo časa shranjeni na predvidenem
mestu vgradnje pri pogojih, enakih kot ob poznejši uporabi.
Tudi na mestu vgradnje je treba upoštevati priporočila za
shranjevanje.

2

3

×
Pravilno
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Nepravilno

2. Strojna obdelava
Zaradi visoke gostote in posledično velikih rezalnih sil se pri
obdelavi kompaktnih laminatov orodja obrabljajo hitreje v
primerjavi z rezanjem drugih lesnih materialov. Ostra rezila
naj se uporabljajo za optimalno rezanje in za preprečevanje
nastajanja vonja pri rezanju materiala. V glavnem se
uporabljajo orodja s karbidno trdino. Orodja z diamantnim
rezilom se priporočajo za obdelavo velikih količin in za
uporabo v avtomatskih obdelovalnih centrih. Zagotovite, da
so rezila orodij vzdrževana v dobrem stanju, saj boste le tako
lahko dosegali dobre rezultate. Za zagotavljanje učinkovite
in ekonomične obdelave, posebno še pred obdelavo velike
proizvodne serije ali pred uvajanjem zahtevnih projektov
svetujemo, da se glede izbire najprimernejših orodij
posvetujete s proizvajalcem.

2.1 Odsesavanje

2.2 Rezanje in vrtanje
Uporaba panelnih ali krožnih miznih žag se priporoča za
rezanje laminatov na mero. Za doseganje dobrih rezultatov
rezanja, je treba upoštevati razmerje med številom zob
(Z), rezalno hitrostjo (vc) in hitrostjo podajanja (vf). Za
površinsko obdelavo na objektu lahko uporabljate potopne
žage in primerno žago z vodili.

POZOR:
 V
 idna stran (stran z dekorjem) navzgor
 Bodite pozorni na pravilno nadmero žaginega lista
 Izberite ustrezno število vrtljajev in število zob
glede na podajalno hitrost
 Priporočamo uporabo žage s predrezilnim listom,
saj je tako mogoče zagotoviti kakovostne reze na
spodnjem delu plošče

Tveganje za zdravje zaradi nastajanja prahu
Med obdelavo se lahko ustvarja prah. Tako obstaja
nevarnost preobčutljivosti kože in dihalnih poti. Odvisno od
obdelave in velikosti delcev se zlasti v primeru vdihavanja
prahu pojavljajo še dodatna tveganja za zdravje.
Zlasti še v primeru strojne obdelave morate pri oceni
tveganja delovnega mesta upoštevati nastajanje prahu.
Zlasti v primeru strojne obdelave (na primer žaganje,
skobljanje in rezkanje) morate zagotoviti učinkovito
odsesavanje v skladu z veljavnimi zdravstvenimi in
varnostnimi predpisi v panogi. Če ustrezen odsesovalni
sistem ni na voljo, morate dihala ustrezno zaščititi.

Nevarnost požara in eksplozije
Med obdelavo nastali prah lahko povzroči nevarnost požara
ali eksplozije. Upoštevate morate veljavne varnostne in
požarne predpise.

V odvisnosti od nadmere žaginega lista se vstopni in
izstopni kot spreminjata in s tem tudi kakovost odrezanega
roba. Če postane zgornji odrezan rob nekakovosten, je
treba žagin list premakniti višje. Če se poslabša kakovost
spodnjega odrezanega roba, je treba žagin list premakniti
nižje. Določiti morate optimalno nastavitev višine lista.
Za obdelavo kompaktnih laminatov priporočamo uporabo
orodij z diamantno konico. Orodja s karbidno konico so le
delno primerna. Orodij s segmentnimi rezili ne uporabljajte,
saj rez v območju prekrivanja običajno ostane viden. Zaradi
visokega pritiska pri rezanju sta pritrditev obdelovanca in
nadzor nad orodjem izjemnega pomena. Na voljo so številne
možnosti za profiliranje robov. Preostale znake rezkanja
lahko odstranite z brušenjem. Enakomerno barvo roba je
mogoče doseči z uporabo olja brez vsebovanega silikona.
Ostre vogale in robove morate zaokrožiti ter tako izključiti
možnost ureznin. Na voljo so naslednja primerna olja brez
silikona za obdelavo EGGER Kompaktnih laminatov, na
primer: Innoplast Protector proizvajalca Innotec ali laneno
olje, ki je na voljo v običajnih trgovinah.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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3. Obdelava
Nastavki za svedre za vrtanje plastike so zelo primerni
za vrtanje kompaktnega laminata. Prosimo, upoštevajte
napotke proizvajalca orodij. Uporabljate lahko tudi spiralne
svedre za vrtanje lesa ali kovin, vendar morate v tem primeru
zmanjšati število vrtljajev in hitrost podajanja.

Kljub dobri dimenzijski stabilnosti kompaktnih laminatov
lahko spremembe okoliških pogojev povzročijo spremembe
dimenzij. Usmeritev vlaken v uporabljenem natronskem
papirju določa smer proizvodnje oziroma obdelave
kompaktnih laminatov (glejte sliko 6 ).

5

6

Pri vrtanju skoznjih lukenj naj bo kompaktni laminat položen
na trdno podlago, v katero je tudi mogoče vrtati. Zagotoviti
morate dobro odstranjevanje odrezkov pri vrtanju. Preden
sveder izstopi iz obdelovanca na izhodni strani, zmanjšajte
hitrost podajanja ter tako preprečite preboje na izhodni
strani. Za izvrtine, ki ne gredo skozi celotno debelino, tako
imenovane slepe izvrtine, mora preostala debelina plošče
ostati najmanj 1,5 mm. Za izvrtine, vzporedne s površino
plošče mora minimalna debelina plošče na obeh straneh
ostati najmanj 3 mm (glejte sliko 5 ). Orodja za rezanje,
rezkanje in vrtanje vedno izberite po posvetu s proizvajalci
orodij.

	Za več informacij si oglejte priporočila za obdelavo
in orodja za EGGER kompaktne laminate
na www.egger.com/compactlaminate

Dimenzijske spremembe delovnih plošč iz kompaktnega
laminata v vzdolžni smeri so približno polovico tako
velike, kot v prečni smeri. Zato je na začetku obdelave
in oblikovanja treba upoštevati možnost dimenzijskih
sprememb plošč. Praviloma je treba zagotoviti dilatacijsko
toleranco 2,00 mm/m. Če se okoliški pogoji na sprednji in
zadnji strani elementov razlikujejo, se lahko pojavi krivljenje.
Zaradi tega je pomembno, da so obloge iz kompaktnih
laminatov vedno izvedene tako, da je omogočeno zadostno
prezračevanje zadnjega dela plošč, kar dopušča izenačitev
temperature in vlažnosti.
Smer proizvodnje obojestransko dekorativnih kompaktnih
laminatov se lahko pogosto določi s pomočjo proizvodnih
dimenzij. Izjema so lesni dekorji in usmerjeno natisnjeni
dekorji. Pri delu z na mero odrezanimi ploščami je treba
zagotoviti, da se med vgradnjo uporablja ustrezna smer
proizvodnje. Zaradi možnosti zamenjave pri delu z na mero
odrezanimi ploščami mora biti smer proizvodnje označena
na ostankih plošče.

POZOR:
 Zagotovite ekspanzijsko zračnost 2.0 mm / m
 Izdelava z zadostnim prezračevanjem
z zadnje strani.
 Med vgradnjo na mero odrezanih delov,
zagotovite
enako smer proizvodnje
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3.1 Izrezi
Izrezi in poglobitve, na primer za stikala, ventilatorske
mrežice ali dostope morate vedno zaokrožiti, saj ostrorobi
vogali lahko povzročijo razpoke (glejte slike (glejte slike
7 in 8 ) spodaj. Notranji vogali naj se izrežejo z notranjim
polmerom vsaj 5 mm. Vsi robovi morajo biti gladki in brez
razpok in zarez. Utore in poglobitve prav tako zaokrožite
ter preprečite razpoke zaradi zarez. Izreze lahko izdelate
neposredno z rezkalnikom ali jih navrtate s primernim
polmerom in nato žagate od ene izvrtine do druge.
Za vgrajene komponente morate zagotoviti ustrezne
dilatacijske reže.

3.2 Vogalni stiki
Spoji med elementi kompaktnih laminatov, ki prenesejo
večje obremenitve, se lahko dosežejo s kombinacijo
lepljenja in moznikov, zagozd ali ustreznih nastavkov (npr.
izdelanih iz kompaktnega laminata) in z utori. Kompaktni
laminati se lahko medsebojno spajajo samo v enaki smer
proizvodnje. Spodnje slike 9 to 14 prikazujejo nekatere
možnosti za izdelavo trdnih spojev kompaktnih laminatov.

7

Pravilno

9

10

8

Utorjen
Nepravilno

×

11

Utorjen/poglobljen

12

Pero in utor

Kotna zagozda

13

14

Kovinski profil, pritrjen z vijaki

Profilni spoji

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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3.3 Lepljenje
Pri lepljenju dveh kompaktnih laminatov morate zagotoviti,
da ni ovirano njuno morebitno krčenje oziroma raztezanje.
Za preprečevanje nastanka napetosti lahko medsebojno
lepite samo ustrezno obdelane kompaktne laminate,
vedno le v enaki smer strojne obdelave. Pred lepljenjem
je potrebno plošče predhodno pripraviti in odstraniti
prah, maščobe in nečistoče ter jih po potrebi predhodno
obdelati. Priporočamo, da to poskusite samostojno. Prosimo,
upoštevajte navodila za obdelavo, ki jih je izdal proizvajalec
lepila.
Odvisno od vrste uporabe morate med lepljenjem upoštevati
naslednja navodila:

3.3.1 Lepljenje v konstrukciji pohištva
Podvajanje in lepljenje pri čelnem stiku
Vizualno debelejše plošče se lahko izdelujejo s podvajanjem
ali z dodajanjem nastavkov. Med podvajanjem navzgor, se
trakovi ustreznih kompaktnih laminatov lepijo na področju
robov.
Lepljenje čelnih stikov, kot je primer med spajanjem dveh
kompaktnih delovnih plošč, se uporablja kot dodatna
podpora vzmetnim vodilom/lamelam. Za več informacij
glejte točko 4.7 Stiki delovnih plošč in čelni stiki. Tu morate
zagotoviti enako smer teka proizvodnje delov kompaktnih
laminatov. Enokomponentno lepilo za izravnavo napetosti
Ottocoll® M500 proizvajalca Otto Chemie je eno izmed
primernih lepil.
Priporočila za lepila
→ OTTO CHEMIE
Ottocoll M500
Ottocoll M560
→ INNOTEC
Adheseal Project
Powerbond XS 330

15
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Pokončni / jeralni stik
Za debeline do 100 mm oziroma če naj bo dekor viden na
robovih zaradi estetskih razlogov, je pokončni položaj (slika
16 ) možna rešitev. Za spoj predvideni komponenti naj bosta
opremljeni z jerali pod kotom 45 stopinj. Nato obdelovanec
položite na ravno površino tako, da se vrhovi jeralov dotikajo
in se vrhovi dotikajo. Za ta čelni stik se tedaj uporablja
lepilni trak.
Pomembno je tudi zagotoviti, da so deli usmerjeni v isto
smer. Nato previdno obrnite oba obdelovanca. Potem
nanesite lepilo (slika 17 ) in obrnjeni nastavek nato
preklopite in stisnite skupaj (slika 18 ). Dokler se lepilo ne
strdi, mora biti navzgor obrnjeni nastavek pritrjen v pravilni
legi. Ottocoll P 85 je primer možnega lepila.
Priporočila za lepila
→ OTTO CHEMIE
→ INNOTEC
Ottocoll P85
Ottocoll P86
Repaplast Repair
Timber Fix 30

16

17
→ JOWAT
Jowat 690.00

→ SIKA
SikaTack* Panel

18

→ WÜRTH
PUR Speed

3.3.2 Lepljenje notranjih zaključkov

3.4 Vijačenje

Lepljenje kompaktnih laminatov v področju stenskih oblog
se mora izvesti s trajno elastičnim sistemom, razvitim
posebno za ta namen. Kompaktni laminat se lahko lepi
kot stenska obloga na masivni les, multipleks ali kovinske
gradbene materiale. Zagotoviti je treba določeno debelino
lepila, da le-to lahko elastično absorbira kakršnokoli
premikanje plošče. Za skrito lepljenje kompaktnih laminatov
na podkonstrukcijo, priporočamo na primer Panel-loc
proizvajalca MBE.

Rezanje navojev vijakov v kompaktne laminate je preprosto.
Samorezne vijake lahko uporabljate brez težav. Priporočamo
vijake z majhnim korakom, saj so odpornejši proti izvleku.
V vseh primerih je navrtanje zelo pomembno. Za dodatne
obremenitve priporočamo uporabo vijačnih nastavkov, na
primer RAMPA tip ES ali RAMPA tip E za tanke kompaktne
laminate od 6 mm. To tudi omogoča večjo stopnjo
prefabriciranosti in lažjo demontažo. Zagotoviti morate
minimalno globino 25 mm za vijačne spoje vzporedno z
ravnino plošče in premer izvrtine morate določiti tako, da
plošča ne razpoka.

Priporočila za lepila
→ OTTO CHEMIE
Ottocoll M500
Ottocoll M560

→ JOWAT
Jowat 690.00

→ INNOTEC
Adheseal Project
Powerbond XS 330

→ SIKA
SikaTack* Panel

→ MBE
MBE Panel Loc

→ PRO PART

→ DKS TECHNIK

3.3.3 Lepljenje površin

Vijačni spoji na površini s skoznjimi luknjami morajo
imeti zadosti zračnosti za kompenzacijo dimenzijskega
premikanja, ki nastane zaradi nihanj vlage in temperature.
Premer izvrtine naj bo 2 do 3 mm večji od premera
pritrdilnega sredstva. Na ta način se je mogoče izogniti
napetostim, ki nastanejo zaradi raztezanja in krčenja
(kot posledica zunanjih sprememb). Uporabe vijakov z
pogreznjeno glavo (glejte sliko 19 ) ne priporočamo, saj
preprečujejo širjenje plošče. Namesto takih vijakov
priporočamo vijake s ploščato glavo (glejte sliko 20 ). Ti so
na voljo pri različnih proizvajalcih na primer MBE), ki jih
ponujajo z glavo, prevlečeno s firnežem.

19

20

Lepljenje površin večjih dimenzij je možno samo v izjemnih
primerih. Velikim obremenitvam izpostavljene spoje, npr.
zaradi vibracij, sunkov, ipd., ojačajte z mehanskimi spojnimi
elementi.
Zaradi nezmožnosti materiala za absorpcijo vlage ali plinov
lepljenje po celotni površini EGGER Kompaktnih laminatov z
laminati ni priporočljivo.

×
Nepravilno

Pravilno

POZOR:
 Premer luknje mora biti 2 do 3 mm večji
od premera stebla vijaka
 Ne uporabljajte vijakov z vgreznjeno glavo
 Oblikovanje drsnih in fiksnih točk

Izvedba fiksnih in drsnih točk velja za vertikalne in
horizontalne zasnove, glejte naslednjo stran.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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3.4.1 Fiksne točke
Fiksna točka je predvidena za enakomerno porazdelitev
raztezanja in naj se nahaja čim bolj v sredini. Premer
izvrtine je enak premeru pritrdilnega dela.

21

Debelina plošče

Največji pritrdilni razmaki

[mm]

a [mm]

b [mm]

8

790

500

10

920

670

12

960

900

13

970

920
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3.4.2 Plavajoče točke
Premer izvrtine plavajočih točk naj bo za 2 - 3 mm večji od
pritrdilnega dela. 22 Izvrtina naj bo prekrita z glavo vijaka.
Po potrebi uporabljajte podložke. Na slikah je prikazana
uporaba izolacijskega traku EPDM na leseni podkonstrukciji
zaradi zaščite pred vlago.
Zahtevana ekspanzijska zračnost temelji na največji razdalji
od fiksne točke do roba plošče. Premer izvrtine plavajoče
točke se z vsakim metrom dolžine poveča za 2 mm. V
kakršnemkoli primeru mora biti vijak pozicioniran točno v
središču izvrtine.
= fiksna točka, × = plavajoča točka
Po potrebi se to lahko zagotovi z uporabo vrtalnih priprav.
Pri uporabi v notranjih prostorih lahko uporabite pritrdilne
razmake, ki so navedeni v tabeli v nadaljevanju.

* EPDM pomeni etilenpropilenska monomera (guma). To je umetna
guma. EPDM guma je zelo odporna proti UV žarkom, ozonu in drugim
atmosferskim vplivom.

22
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4. Vrste uporabe
4.1 Stenske obloge
EGGER kompaktni laminati so robustni in primerni za
vsakodnevno uporabo. Zaradi tega so še posebno
primerni za notranje stenske obloge. Za take vrste
uporabe priporočamo minimalno debelino plošč 8 mm.
Pred začetkom vgradnje plošč morata biti stena in
podkonstrukcija popolnoma suhi. Vsakokrat morate
zagotoviti prezračevanje z zadnje strani ali klimatizacijo
plošč. Material ne sme biti izpostavljen ujeti vlagi. Vse
plošče, predvidene za medsebojno spajanje, morajo biti
obrnjene tako, da je smer proizvodnje vedno enaka.

4.1.1 Podkonstrukcija in prezračevanje
Kompaktni laminati morajo biti pritrjeni na togi, proti koroziji
odporni pritrdilni podkonstrukciji, ki zanesljivo nosi težo
stenske obloge in zagotavlja prezračevanje za ploščami. Pri
suhomontažnih konstrukcijah mora biti sklop obeh, to je
podkonstrukcije in kompaktnega laminata, vedno pritrjen na
ogrodje.
Izbira pritrdilnih delov naj bo prilagojena podkonstrukciji
in teži stenske obloge. Če se okoliški pogoji na sprednji
in zadnji strani elementov razlikujejo, se lahko pojavi
krivljenje. Zaradi tega je pomembno, da so obloge iz
kompaktnih laminatov vedno opremljene tako, da je
omogočeno zadostno prezračevanje zadnjega dela plošč, kar
dopušča izenačitev temperature in vlažnosti. Odzračevanje
konstrukcije naj bo usmerjeno v prostor, kjer je vgrajena.

Te bariere so praviloma pobarvane in preprečujejo vdor vode
v zid, kar je bistvenega pomena za način uporabe v vlažnem
prostoru. Za več informacij o uporabi kompaktnih laminatov
v vlažnih pogojih, glejte stran 53 pod “Sanitarni deli in tuš
kabine”.
Navpični zatiči praviloma dovoljujejo kroženje zraka. Če
so podkonstrukcije usmerjene vodoravno, morajo biti
zasnovane tako, da je zagotovljeno primerno prezračevanje.
Podkonstrukcija mora biti poravnana v navpični smeri ter
tako omogočati montažo brez napetosti za celotno površino
plošče. Primerne podkonstrukcije vključujejo navpične
trakove iz lesa, aluminija ali kompaktnih laminatov.
Največji razmak med letvami in/ali podkonstrukcijo je
odvisen od izbrane debeline kompaktnega laminata.
Pomembno je, da sta vhodna in izhodna odprtina za zrak
neovirani tako, da je omogočeno kroženje zraka. Zagotovite
tudi, da se vlaga na površini, predvideni za namestitev
stenske obloge, ne razlikuje bistveno od vlage gotove
stenske obloge.
Razlike obstajajo pri naslednjih svareh:
→ vidna mehanska pritrditev
→ skrita mehanska pritrditev
→ skrita lepljena pritrditev

Brez zadostnega prezračevanja zadnjega dela plošč ali s
prezračevalno režo manjšo kot 2 cm, morate absorpcijske
mineralne podlage, kot so stene ali omet predhodno
obdelati z vodoodporno, elastično bariero. Možne sisteme
za tako rešitev lahko najdete pod “Neposredna vgradnja” na
str. 53.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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4.1.2 Vidna mehanska pritrditev
Pritrditev se izdela z vijaki in kovicami na podkonstrukcijo.
Upoštevati morate zadostno dilatacijsko režo in pravilno
pozicioniranje plavajočih in fiksnih točk. Potrebna je
uporaba izolacijskega traku EPDM* na leseni podkonstrukciji
zaradi zaščite pred vlago. Pritrdilni deli so na voljo lakirani v
odtenkih dekorjev. Za kovice je treba uporabiti pritrditev, ki
omogoča pribl. 0,2 mm zračnosti na plavajočih točkah.

* EPDM se kratica za etiilenskopropilenska guma. To je umetna guma.
EPDM je zelo odporna proti UV, ozonu in drugim atmosferskim vplivom.
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1 Zračna reža
2 EPDM* trak
1
2

Za vse načine montaže, ki vključujejo obešanje, je treba
zagotoviti zadosti prostora za dviganje in spuščanje
elementov. Ta zračni prostor ali “obešalni prostor” ostane
viden kot senčna reža.
Obešanje s pomočjo letev
Pri tej montažni metodi je vodoravna podkonstrukcija
opremljena z utorom za zadrževanje pregibnega vodila,
pritrjenega na stenski element. Jeziček pregibnega vodila
mora biti tanjši od utora, kar olajša namestitev. Pregibna
vodila na elementih kompaktnega laminata naj ne sedajo
vzdolž celotne širine teh elementov, ampak naj bodo
nameščeni izmenično zaradi omogočanja kroženja zraka.
Brez težav je mogoče uporabiti pregibna vodila iz vezane
plošče ali kovinskih Z profilov. Če pri tankih elementih
kompaktnih laminatov ni mogoče zagotoviti zanesljive
vijačne zveze, je mogoče dodatno uporabiti lepilo.
Kovinsko obešenje
Sistemi kovinskega obešenja so na voljo tudi za montažo
stenskih elementov (glejte sliko 25 ). Izbrani sistem morate
uporabljati v skladu s proizvajalčevimi priporočili ter tako
zagotoviti varno vgradnjo.
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4.1.3 Skrita mehanska pritrditev
Skrita pritrditev kompaktnih laminatov z obešenji omogoča
enostavno demontažo in je estetsko privlačnejša od spojev,
izdelanih z vidnimi vijaki. Demontaža plošč je hitra in
enostavna. Kabli in cevovodi, vgrajeni za elementi so lahko
dostopni. Odvisno od izbranega montažnega sistema je
druga prednost, da je elemente mogoče nastaviti pozneje.
Poleg tega ta način omogoča montažo elementov brez
napetosti.
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4.1.4 Skrita lepljena pritrditev
Kompaktne laminate lahko montirate tudi tako, da plošče
nalepite na togo podkonstrukcijo. Pri tem uporabite trajno
elastične adhezivne sisteme, razvite posebej za ta namen.
Če uporabljate leseno podkonstrukcijo je treba uporabiti
temeljni premaz kot preliminarni korak za zagotavljanje
zanesljivega lepljenja in odstranjevanja vlage.
Ti sistemi vsebujejo lepilo, pritrdilni trak za plošče in
ustrezne izdelke za predhodno pripravo površin. Naloga
pritrdilnega traku za plošče je, da v začetku omogoča
pritrditev elementov, dokler lepilo ne zagotovi ustrezne
trdnosti spoja. Zagotavljanje definirane distance je druga
funkcija montažnega traku. Ta zagotavlja, da je dosežena
zahtevana debelina lepila, ki lahko elastično absorbira
kakršnokoli premikanje plošče. Prosimo, upoštevajte
navodila za obdelavo, ki jih je izdal proizvajalec lepila.

Izvedba vrhnjega roba
Za zagotavljanje ustreznega prezračevanja zadaj mora
biti zgornji rob stenske obloge oddaljen od stropa in
je namenjeno notranjemu prezračevanju. Razdalja
med stropom in kompaktnim laminatom tako pomeni
potrebno ekspanzijsko režo. Zaradi zagotavljanja popolne
funkcionalnosti prezračevanja, mora razdalja do stropa
ustrezati vsaj velikosti prezračevalne reže.
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1 Zračna reža
2 Montažni trak
3 Lepilo
1
2
3

Dobavitelje za ustrezne tipe lepil lahko najdete na strani 46.

4.1.5 Izvedbe detajlov
Ne glede na izbrano podkonstrukcijo in montažni sistem, se
v praksi običajno uporabljajo naslednje izvedbe detajlov, ki
zagotavljajo kontinuirano in enostavno montažo stenskih
oblog.
Vodoravni in navpični spoji
Obstajajo številne možnosti izdelave stikov ali čelnih stikov
(glejte sliki 26 do 28 ). Pomembno je zagotoviti zadosten
dilatacijski razmak zaradi raztezanja elementov.
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Izvedba spodnjega roba
Zapiranje na dnu stenske obloge s kompaktnimi laminati se
lahko doseže na dva načina.
Izvedba spodnjega roba in zapiranje z razdaljo do tal
načeloma deluje na enak način kot izvedba vrhnjega roba.
Razdalja med kompaktnim laminatom in tlemi zagotavlja
dovolj zračnega kroženja za kompaktnim laminatom in
preprečuje zastajanje vlage za stensko oblogo. Upoštevati je
treba minimalno razdaljo 50 mm do tal. Nameščene podlage
morajo biti čim tanjše, da je na voljo dovolj velik prerez
prezračevanja.
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1 Zračna reža
2 Podlaga iz ploščic
3 Silikonski stik

28

4 Minimalna
razdalja od tal
50 mm
1

4

3

2

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Za namestitev v ravnini s tlemi, ki se uporablja predvsem
v področjih za prhanje, kompaktni laminat ne sme biti
nameščen neposredno na tleh, saj se lahko plošča širi
in krči. Tako imenovani kompresijski trak med inštalacijo
vzdržuje potrebno razdaljo in pozneje zagotavlja
ekspanzijsko režo plošče.
Režo med kompaktnim laminatom in tlemi je naknadno
mogoče zatesniti s silikonskim stikom, kar preprečuje vdor
vlage. Za izboljšanje lepilnih lastnosti silikona, se robovi
kompaktnih laminatov lahko posnamejo. Da bi dosegli
kroženje zraka z zaprtim spodnjim priključkom, je treba
prezračevalno režo čim bolj povečati.
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1 Kompresijski trak

Vogalna rešitev
V primeru vogalnih rešitev v vlažnih pogojih s kompaktnim
laminatom, mora biti razdalja med kompaktnim laminatom
in steno enaka vsaj debelini podkonstrukcije. Vogalna
povezava med dvema kompaktnima laminatoma mora biti
zadosti velika tako, da se klimatske spremembe, nastale
zaradi te velikosti, lahko izključijo. Če je vogalno povezavo
treba zatesniti, na primer, če se uporablja v prostorih za
tuširanje, se to prav tako stori s kompresijskim trakom,
kar zagotovi ekspanzijsko režo. Reža med posameznimi
kompaktnimi laminati je zaščitena pred vdirajočo vlago z
dodatnim tesnilnim silikonskim stikom (slika 32 ). Prav tako
tukaj priporočamo, da robove opremite s posnetjem.
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1 Trakovi iz

(tesnilni trak)

kompaktnih

2 Silikonski trak

laminatov

1

2 Kompresijski trak
(tesnilni trak)

2

3 Silikonski stik
4 Kompaktni laminat
3

2
4

1

Ploščati spoj
Zaščita pred udarci ali delna stenska obloga je potrebna za
stene s pričakovano povečano obrabo, npr. v bolnišnicah
Pri rešitvah za delno zaščito pred udarci je treba ustvariti
prehod kompaktnega laminata na steno.
Za zagotovitev funkcionalne aklimatizacije kompaktnega
laminata, se kotnik iz nerjavnega jekla lahko uporabi kot
vidni zaključek površin (slika 33 ).
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1 Mavčna vlaknena
plošča tapeto

1

2 Držalo iz
2

nerjavnega
jekla

3
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3 Kompaktni laminat

4.2 Sanitarni deli in tuš kabine
Neposredna vgradnja
Pri rešitvah za delno zaščito pred udarci se plošče
kompaktnega laminata običajno pritrdijo neposredno na
steno s pomočjo vidnih vijačnih zvez. Med kompaktni
laminat in steno je treba vstaviti parno zaporo, saj ni
prezračevanja na zadnji strani elementov. Priporočamo
maksimalno višino kompaktnega laminata 300 mm. Parno
bariero morate namestiti na stran stene.
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1 Kompaktni laminat
2 Parna zapora

Če se kompaktni laminat uporablja v sanitarnih prostorih,
je treba med projektiranjem in vgradnjo zagotoviti, da
ni izpostavljen stoječi vodi in tudi, da je v prostoru
zadostno prezračevanje. Nujno je, da uporabite le tako
podkonstrukcijo, ki je izdelana iz nerjavečih materialov in
tudi pritrjena mora biti z nerjavečimi pritrdilnimi elementi.
Uporaba v področjih z veliko vlage zahteva mehanske
ojačitve na vogalnih spojih, na primer uporabo vložkov ali
zagozd ter uporabo lepilnega sistema, ki je po namestitvi
vodoodporen. Za komercialne načine uporabe ob povečani
obrabi mora minimalna razdalja med tlemi in spodnjim
robom plošče znašati vsaj 120 mm.

2
1
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1 Razdalja 120 mm

1

Možne parne bariere
Tekoči premazi
→ OTTO CHEMIE: OTTOFLEX tekoča folija
→ FERMACELL: Farmacell tekoča folija
→ KNAUF: Knauf površinsko tesnilo
Tesnilna membrane
→ OTTO CHEMIE: OTTOFLEX Tesnilna membrana
→ KNAUF: Knauf tesnilna in ločilna membrana

Pomembno je, da v teh prostorih obstaja ustrezno
prezračevanje in se kompaktni laminati po uporabi prhe
lahko posušijo.
Vpojne mineralne podlage, kot so stene oziroma ometi,
morate premazati s temeljnim premazom za izdelavo
fleksibilnih vodotesnih zapor. Te zapore se praviloma
nanašajo s čopičem in preprečujejo vodi prodiranje v
podlago.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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4.3 Vrata za pohištvo
Širina vrat naj ne presega njihove višine. Ker so spremembe
formata v vzdolžni smeri le pol tako velike, kot v prečni smeri,
priporočamo, da so vratna krila rezana v vzdolžni smeri
kompaktnega laminata. Bistvene razlike v temperaturi ali
relativni vlažnosti na sprednjih in zadnjih straneh vratne
plošče lahko povzročijo krivljenje kompaktnega laminata.
Zaradi tega razloga mora biti pri takih načinih vgradnje, kot
npr. v toaletnih prostorih ali garderobah, zagotovljeno
ustrezno kroženje zraka. Širina, višina in teža vrat so
odločilni dejavniki za določanje števila potrebnih tečajev.
Ostali dejavniki, kot npr. lokacija vgradnje ali morebitna
pričakovana dodatna obremenitev npr. zaradi obešalnih
kljuk za oblačila, se lahko od primera do primera zelo
razlikujejo in jih je treba upoštevati.

Ustrezne tesnilne sisteme boste našli na strani 53 pod
“Neposredna vgradnja”. Razrede izpostavljenost vlagi
materialov morate uskladiti s proizvajalci ali dobavitelji.
Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki jih navaja
proizvajalec.

OPOMBA:
 Zatesnitev podlage obloge v delih za prho
 vratna krila režite v vzdolžni smeri kompaktnega
laminata
 Material ne sme biti izpostavljen ujeti vlagi

Na tem mestu navedene informacije (glejte sliko 36 ) štejte
le kot smernice za vrata debeline 13 mm in širine do 600 mm.
Priporočamo poskusno montažo. Za načine uporabe z
velikimi obremenitvami lahko namestite dodaten tečaj
največ 100 mm pod zgornjim tečajem. Zgornji in spodnji
tečaji naj bodo nameščeni na razmiku maks. 100 mm,
merjeno od zunanjega roba plošče. Na trgu so na voljo
primerni tečaji, na primer od proizvajacev Häfele, Blum
(Expando
T) ali Prämeta (Series 3000) (glejte sliko 37 ).
Anzahl Scharniere pro
Tür
Serie 2600

36

37

Serie 3000
Serie 2800
b ≤ 600

h≤

max
100

2800
b ≤ 600

≤

Glastür-Scharniere

28 kg

b ≤ 500 für 2620

2400
≤

20 kg

2200
≤

2000

b≤

max
100

16 kg

600

h≤

2000
≤ 24 kg

40%

≤

22 kg

1600

60%

≤ 19 kg

≤

12 kg

40%

1200

≤

7 kg

60%

900
≤ 10 kg

h≥b

800

h ≥b

mm

© andreaswimmer.com

≤8
Slike:
© Prämeta

mm

PRÄMETA-Objekt-Scharniere zertifiziert nach ANSI Grade 1 und EN 15570 Level 3
ANSI Grade 1

EN 15570

EN 15570

(international
höchste Norm für
Möbelscharniere)

Level 3

Level 2

Dauerprüfung
Türgewicht

kg

18

7

7

100.000

80.000

40.000

mm

0,76

3,0

3,0

Zusatzgewicht

kg

72

30

20

Absenkung der Tür

mm

0,76

kein Türabsturz

kein Türabsturz

Zahl der Zyklen
Absenkung der Tür
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Sicherheitsprüfung

4.5 Vgradnja delovnih plošč iz
kompaktnega laminata
Kompaktne laminate se zelo pogosto uporablja kot delovne
plošče v kuhinjah ali poleg umivalnikov zaradi njihove
vlagoodpornosti in trpežnosti.

4.4 Mizne plošče
Kompaktni laminati so zelo primerni za izdelavo delovnih
površin, npr. v pisarnah, konferenčnih sobah, šolah in
delavnicah. Debelina desk, montažne razdalje in previsi
prek spodnjega okvirja se morajo določiti v odvisnosti od
pričakovanih obremenitev. Mizne plošče morajo biti debele
vsaj 10 mm. Tako je na voljo zadosti materiala za zanesljive
vijačne zveze. Pritrditev na podkonstrukcijo se lahko izvede
na več načinov. Pomembno je, da med sestavljanjem ni
napetosti. Vijake lahko privijete neposredno v ploščo
oziroma uporabite ustrezne vijačne nastavke.
Pritrdilne točke v podkonstrukciji morajo biti izbrane tako,
da je na voljo zadostna zračnost zaradi raztezanja. Premer
izvrtine naj bo za 2 - 3 mm večji od premera pritrdilnega
sredstva

38

Med obdelavo in montažo delovnih plošč iz kompaktnega
laminata morate seveda upoštevati spremembe formatov
zaradi zunanjih vplivov. Okoliške spremembe povzročajo
krčenje ali širjenje delovne plošče. Pri delovnih ploščah iz
kompaktnega laminata je sprememba formata v vzdolžni
smeri približno pol manjša kot v vzdolžni smeri. Praviloma je
treba zagotoviti dilatacijsko toleranco 2 mm/m. Več informacij
boste našli na strani 44 pod “3. Obdelava.”

4.6 Namestitev pomivalnih korit in
kuhalnih plošč
Izreze za kuhalne plošče ali pomivalna korita je treba izdelati
v skladu s podanimi merami in položaji ali na podlagi
proizvajalčeve predloge za vgradnjo. Priložena ali integrirana
suha tesnila proizvajalca, naj se uporabijo v skladu z navodili
za vgradnjo - glejte slike 40 .
Med izdelavo izrezov v delovni plošči iz kompaktnega
laminata, morate upoštevati informacije v točki 3.1 “Izrezi” ter
tako preprečiti razpoke.

[mm]

Previs [mm]

Razmak pri montaži [mm]

10

maks. 100

310

12

maks. 150

390

13

maks. 200

440

Robovi izrezov morajo biti skrbno zaščiteni pred vlago,
ki prodira v osrednji del. Res je, da ima delovna plošča
homogeno in vlagodporrno strukturo plošče, kjer tesnjenje
stikov ni nujno potrebno. Kljub temu le-to preprečuje vlagi
vdor v osrednji del.

40

39

Previs

Montažni nosilec

Razmak pri montaži

Previs

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Pozorni bodite na pravilno centriranje in zadosten varnostni
razmak med robovi, zlasti pri kuhalnih ploščah. Upoštevajte
proizvajalčeva navodila. Zaradi varnostnih razlogov
naj kuhalna plošča ne nalega na odrezan rob. kajti pod
določenimi pogoji lahko delovna temperatura preseže
150 °C. Druge možnosti vgradnje so vgradna montaža ali
montaža pod konstrukcijo.

41

Vgradnja keramične pečice

Med montažo pomivalnih korit, se za delovno ploščo iz
kompaktnega laminata zahteva posebna rešitev. Za ta
namen ponujamo EGGER pritrdilni komplet, ki omogoča
enostavno vgradnjo – glejte sliko 43 .
V povezavi s kompaktnimi delovnimi ploščami, se pritrdilni
trakovi prilepijo na rob – glejte sliko 44 . Podrobnejše
informacije boste našli v tehničnem podatkovnem listu
“EGGER pritrdilni komplet za pomivalna korita”.
Za lepljenje pritrdilnega kompleta uporabite sistem za
kompenzacijo napetosti in uravnoteženje lepilnega sistema,
kot je Ottocoll M500 proizvajalca Otto Chemie. Več priporočil
za priporočilo o lepilih lahko najdete v poglavju 3.3
“Lepljenje” na strani 46.

43

42

Vgradnja pomivalnega korita

44

1 Razmak 12 mm
1

Lepljeno
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Mere delovnih plošč na nobenem mestu ne smejo biti
manjše kot 50 mm. Zaradi ergonomskih razlogov naj razdalja
med območjem s kuhalnimi ploščami in navpično kuhinjsko
omarico znaša vsaj 300 mm. Zagotoviti morate varnostni
razmak, ki ga predpisuje proizvajalec kuhalnih plošč. Enak
razmak priporočamo za oddaljenost med pomivalnim
koritom in kuhalno ploščo – glejte sliko 45 .

≥ 50 mm

45

≥ 300 mm

≥ 50 mm

≥ 300 mm

Zaradi varnostnih in ergonomskih razlogov, naj se o
projektiranju kuhinje razpravlja
s specialistom za kuhinje in vgradnjo naj izvede za to
ustrezno usposobljeno podjetje. Zlasti električno, plinsko in
vodovodno napeljavo s priključki morajo izdelati ustrezno
usposobljeni inštalaterji. V področju vogalnih stikov morate
med načrtovanjem izrezov oziroma vboklin upoštevati
minimalni razmak 300 mm – glejte sliki 45 in 46 .
≥ 300 mm

46

×
Pravilno

≥ 300 mm

Nepravilno

×
Pravilno

Nepravilno

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Ko je enkrat delovna plošča izrezana, je treba kakršenkoli
nadaljnji transport izpeljati ob izjemni previdnosti, da se
prepreči pokanje plošče. Delovne plošče iz kompaktnega
laminata vsakokrat prenašajte v navpičnem položaju, saj
se izrezi in tudi delovne plošče poškodujejo hitreje, če jih
prenašate v vodoravni legi.
Za konvencionalne spodnje elemente se praviloma lahko
uporablja standardna konstrukcija. Med konstrukcijo
pomivalnega korita / ali kuhalne plošče, priporočamo
vgradnjo kovinskih prečnih nosilcev - glejte sliko 47 Delovna
plošča je s kovinskim prečnim nosilcem zavarovana pred
morebitnim upogibom, saj je oslabljena zaradi izrezov za
pomivalno korito in/ali kuhalno ploščo in naležna površina
na spodnjih elementih je minimizirana.

Za montažo kovinskih prečnih nosilcev morajo biti luknje
izvrtane v stranice spodnjih elementov. Vrtalna šablona
obsega dve izvrtini Ø 8 mm in globine 7 mm. Treba je še
izvrtati nadaljnjo izvrtino s Ø 5 mm in globino 13 mm, ob
pogoju, da je pritrditev izvedena z Euro vijakom 6.3 × 13 mm
– glejte sliki 49 in 50 .

49

Poleg stabiliziranja kovinski prečni nosilci služijo tudi za
pritrditev delovnih plošč - glejte sliko 48

47
50

48

EGGER kovinski nosilci so dobavljivi za širine spodnjih
elementov 600, 800, 900, 1.000 in 1.200 mm in za različne
debeline njihovih stranic. Priloženi pritrdilni vijaki se
uporabljajo za montažo delovnih plošč iz kompaktnih
laminatov. Pritrdilni vijak morate v delovno ploščo priviti
skozi podolgovato luknjo v kovinskem prečnem nosilcu.
Več informacij boste našli v tehničnem podatkovnem listu
EGGER kovinski prečni nosilci za spodnje elemente.
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4.7 Čelni in vogalni spoji
delovnih plošč
V splošnem se z dolžino delovne plošče 4.100 mm lahko
izognete stikom plošč . Po drugi strani se pogosto pojavljajo
stiki vogalov delovnih plošč. Vogalni spoji ne smejo biti
oslabljeni z zarezami ali izrezi, kot na primer za kuhalne
plošče ali pomivalna korita. Vogalni stiki na delovnih ploščah
se izdelajo z jerali na krožni žagi ali rezkanjem z uporabo CNC
rezkalnih nastavkov s pomočjo šablon – glejte sliki 51 in 52 .
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51

52

Kompaktna plošča je prav tako po obodu posneta z
rezkarjem z 1 × 1 mm posnetjem.
Zaradi posnetja po celotnem obodu ni potrebno konturno
rezkanje za vogalne spoje. Posnetje medsebojno ločuje
dve delovni površini, posnetje na sprednji strani delovne
plošče je namerno poudarjeno, kot velja tudi za kamnite
delovne površine – glejte sliko 54 . Če je delovna plošča
iz kompaktnega laminata predvidena za rezanje na mero,
priporočamo uporabo enakega posnetja robov.

54

Ravni in vogalni spoji morajo biti izdelani tako, da nalegajo
precizno in tesno. Pri delovnih ploščah iz kompaktnih
laminatov zatesnitev ni nujna zaradi homogene strukture
delovne plošče. Zatesnitev čelnih stikov in vogalnih stikov
seveda tudi preprečuje prodiranje vdor vode v osrednji
del. Razvili smo posebno EGGER tesnilno sredstvo, ki je
predvideno za tesnjenje spojev (vogalnih spojev) kuhinjskih
delovnih plošč. Fleksibilna zatesnitev zanesljivo preprečuje
vdor vlage in tekočin v spoj. Odporno je proti čistilom, vodi,
oljem, mazivom, itd in je na voljo v sivi, beli, črni in rjavi
barvi. Vsebina 10 g tube v povprečju zadostuje za dolžino
spoja 600 mm – glejte sliko 56 .

Za uporabo tesnila pritisnite pokrov na membrano in nato
privitje na črno pomagalo – glejte sliko 53 . Pomagalo za
uporabo se nato vodi vzdolž vrha delovne plošče, čelni
stik in zatesnitev se nato enakomerno iztisneta iz tube.
Nemudoma po nanosu tesnilnega sredstva morate spojiti
delovni plošči in ju privijačiti skupaj. Kakršnekoli ostanke
nemudoma odstranite s primernim čistilom.
Za podrobnejše informacije in priporočene kombinacije
barv za vsakokraten dekor delovnih plošč si oglejte tehnični
podatkovni list "EGGER zatesnitev za vogalne spoje".
Posamezne delovne plošče so pritrjene z mehanskimi
pritrdilnimi sistemi (spojniki delovnih plošč) in se na svojih

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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mestih zadržujejo s pritrdili, tako imenovanimi vzmetnimi
vodili / lamelami in tudi z dodatnim lepljenjem. Delovne
plošče iz kompaktnega laminata zahtevajo uporabo
posebnih spojnikov za delovne plošče zaradi njihovih
majhne debeline materiala. EGGER ponuja ustrezne spojnike
v kompletu primerne za 12 mm debele delovne plošče -glejte
sliko 55

55

47

5

R2

8

56

R3

Nadaljujte, kot sledi:
1. Delovne plošče položite na ogrodje kuhinjske omarice in
preverite stike vključno z vzmetnimi vodili in utori, če so
pravilno nameščeni.
2. Nanesite lepilo, kot je opisano pod točko 3.3.1 Lepljenje
čelnih stikov.
3. Nanesite tesnilno sredstvo (na primer EGGER tesnilo)
enakomerno in neprekinjeno na zgornji posneti ali
odrezan rob, po potrebi s pripomočkom za nanos. To
morate storiti pred privijanjem spojnikov delovne plošče
na njihova predvidena mesta.
4. Spojite delovni plošči, vstavite elemente in malenkost
privijte vijake. Poravnajte delovne plošče vodoravno s
pomočjo zagozd ali vertikalno z uporabo ali gumijastega
kladiva ali vijačnih sponk tipa G (uporabite zaščito).
Privijte spojnike za delovne plošče. Bodite previdni med
privijanjem, da delovni plošči ostaneta poravnani in
tesnilo začne izstopati. Delovnih plošč ne obremenjujte,
medtem ko se zatesnitev strjuje.
5. Nemudoma odstranite odvečno tesnilno sredstvo.
S primernim čistilom, na primer s čistilom na osnovi
citrusov ali acetonom, očistite površino delovnih plošč.
Pozor! Aceton lahko poškoduje površino, če se na njej
nahaja dalj časa. Zaradi tega priporočamo, da spoj
zaščitite z ustreznim maskirnim trakom.

4.8 Pritrditev in stenski priključek

Izrezkan žep v kompaktnem laminatu za 12 mm mm spojnik
je izrezkan 8 mm globoko - glej sliko 56

Pred zatesnitvijo dolgega roba delovne plošče na steno,
zagotovite, da ni le zadostno podprta, ampak tudi spojena s
podkonstrukcijo. V nasprotnem primeru se pojavijo napetosti,
ki poslabšajo lastnosti zatesnitve.

Za več informacij si oglejte tehnični podatkovni list tehnični
“EGGER spojnikov za delovne plošče”. Število spojnikov
za delovne plošče je določeno s širino delovnih plošč. Dva
spojnika, vsak do ≤ 799 mm širine in trije spojniki≥ 800 mm
delovne mize širine so običajna izbira. Poravnanost čelnega
stika se doseže z uporabo površine delovne plošče kot
referenčnega roba za rezkanje utorov za vzmetna vodila in za
zagotavljanje trdnega naleganja.

Za priključitev na osrednji del, morate plošče priviti
(navodila v poglavju 3.4) ali prilepiti (navodili v poglavju
(navodila v poglavju 3.3). Za lepljenje se morate prepričati,
da uporabljate permanentni elastični lepilni sistem z
zahtevano lepilno debelino, ki lahko elastično absorbira
kakršnekoli premike plošče.
Ne glede na izbrano vrsto pritrditve je treba zagotoviti
ekspanzijsko režo velikosti 2 mm / m. Za pravilno
prezračevanje kompaktnega laminata mora biti zgornji del
izveden s prečnimi nosilci (glejte sliko 57 ).
Vogalne spoje dveh delovnih plošč izvedemo z
vlagoodpornimi spojniki, kot na primer Lamello.
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Med nameščanjem bodite pozorni, da delovna plošča
ni nagnjena v smeri proti steni. V nasprotnem primeru v
območju spoja zastaja voda. Očistite in razmastite površino
okoli območja zatesnitve tako na delovni plošči kot tudi na
stenskem spoju. V odvisnosti od uporabljenega tesnilnega
sredstva na površino nanesite sredstvo za povečanje
trdnosti lepljenega spoja.
Kot stenska obloga za delovno ploščo je priporočljiva
uporaba usklajene stenske obložne plošče (z laminatom
vezane plošče). Podrobne informacije o obdelavi in vgradnji
lahko najdete ma spletu pri opisu izdelka “Stenske obložne
plošče” v področju za prenos.

5 Priporočila za uporabo in čiščenje

→ Odlaganja vročih delov kot so lonci in ponve na
površino kompaktnih laminatov neposredno s kuhalne
plošče, se je treba izogibati, saj se nivo sijaja lahko
spremeni ali se površina površine poškoduje glede na
nivo vročine. Vedno uporabljajte sredstva za zaščito
proti vročini.
→ Razlite tekočine vedno pobrišite ali nemudoma očistite,
saj določene snovi lahko hitro spremenijo nivo sijaja
površin kompaktnega laminata. Zlasti na površinah v
bližini izrezov in spojev je treba razlite tekočine hitro in
temeljito očistiti.
→ Ta priporočila veljajo zlasti za mat površine kompaktnih
laminatov, saj so le-ti bolj nagnjeni k prikazu znakov
uporabe. Podrobnejše informacije boste našli v letaku
"Navodila za čiščenje in vzdrževanje EGGER laminatov"
na www.egger.com/compactlaminate.

6 Ravnanje z odpadki
Zaradi svoje velike kalorične vrednosti so kompaktni
laminati zelo primerni za termično obdelavo v primernih
izgorevalnih pečeh. Posebni državni predpisi in uredbe
glede odpadkov morate načeloma upoštevati.

Zaradi svoje higienske in goste površine EGGER Kompaktni
laminati ne zahtevajo posebne nege Praviloma je treba
madeže in razlite tekočine, kot so npr. čaj, kava ali vino, itd.
očistiti nemudoma, saj jih je posušene nekoliko naporneje
očistiti. Pri čiščenju uporabljajte blaga čistila. Čistila ne
smejo vsebovati abrazivnih komponent, saj le-te lahko
škodljivo vplivajo na nivo sijaja ali pa povzročijo nastanek
prask na površini.
Za dnevno uporabo upoštevajte naslednja priporočila:
→ Goreči cigaretni ogorki na površini kompaktnih
laminatov poškodujejo površino. Vedno uporabljajte v
pepelnik.
→ Površin kompaktnih laminatov ne uporabljajte kot
podlage za rezanje, saj se na sicer zelo trpežnih
omenjenih površinah lahko pojavijo ureznine. Za
rezanje vedno uporabljajte primerno podlago (na
primer rezalno desko).

Ta navodila za obdelavo so bila izdelana in temeljijo na najboljšem
razpoložljivem znanju in dolžni skrbnosti. Navedene informacije
temeljijo na praktičnih izkušnjah kot tudi na preizkusih v lastnih
laboratorijih ter odražajo naše trenutno znanje. Namenjen je izključno
podajanju informacij in ne predstavlja jamstva za navedene lastnosti
proizvodov ali primernost za določen namen uporabe. Za morebitne
napake, napake v standardih ali za tiskarske napake ne odgovarjamo.
Zaradi neprekinjenega razvoja EGGER Kompaktnih laminatov in
dopolnitev standardov ter javnih dokumentov si pridržujemo pravico do
tehničnih sprememb. Zaradi tega se vsebina teh navodil za vgradnjo niti
ne šteje kot navodilo za uporabo niti ni pravno zavezujoča. Veljajo naši
Splošni pogoji poslovanja.

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Okoljski cikel Zakaj nam trajnostni razvoj pomeni več kot le beseda.

Proizvodnja materialov na lesni
osnovi in nadaljnji procesi
Za nenehno izboljševanje naših
prizadevanj za varovanje okolja med
proizvodnimi procesi uporabljamo
mednarodno certificirane sistem za
energetsko in okoljsko upravljanje
v skladu s standardi ISO 50001, ISO
14001 in EMAS.

Načrtovanje in uporaba
Ustvarjamo popolno transparenco
s pomočjo okoljskih deklaracij
IEPDSs). Strokovnjakom
posredujejo pomembne
informacije o okoljskih in
zdravstvenih vidikih ter so
dostopne tudi zainteresiranim
končnim uporabnikom. Okoljske
deklaracije imamo izdelane za vse
naše osnovne izdelke.

Recikliranje
V naši proizvodnji
materialov na lesni
osnovi recikliramo lesni
odpad. Pridobimo ga iz
zavrženih dobrin, kot
so pohištvo, palete in
embalažni materiali. Tako
varujemo neizrabljene
vire in povečujemo učinek
shranjevanja CO2.

Uporaba stranskih proizvodov
žaganja
Odločamo se za nabavo stranskih
produktov v regionalnih, ustrezno
certificiranih žagah. Z uporabo
stranskih proizvodov varčujemo s
porabo naravnih virov.

Trajnostno gozdarjenje
Podpiramo cilje ZN za zagotavljanje
trajnostnega razvoja. Podpis dokumenta
SDG 15 nas zavezuje k zaščiti in obnovi
ekosistemov na našem planetu in podpori
trajnostnemu gozdarjenju.
Naš les prihaja iz 100 % zakonitih in
preverjenih virov v skladu s standardom
ISO 38200. Odločamo se za nabavo
okroglega lesa v nabavni regiji iz gozdov s
pridobljenimi certifikati FSC®, PEFC ali SFI.
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Obnovljiva energija
Biomase in ostankov lesa
predelujemo iz proizvodnje,
ki je ni mogoče več
uporabljati kot materiale v
toploto in zeleno elektriko v
naših lastnih elektrarnah na
biomaso.

Materiali na lesni osnovi prispevajo k
varovanju okolja ...
... in tu boste lahko vsakokrat izvedeli, kako to
poteka v praksi. Razkrivamo okoljsko učinkovitost
za naše dizajnersko pohištvo in notranjo opremo;

Zgradba izdelka
Primer: Eurodekor melaminsko oplemenitene iverne plošče

– 13.3 kg CO₂ / m2

85% materialov iz obnovljivih virov
15% materialov iz fosilnih virov
27% recikliranih materialov
32% stranskih produktov žaganja
41% svežih virov

Več informacij o naši
trajnostnih kazalnikih na:
www.egger.com/ecofacts

Ogljični odtis*
CO₂ je mogoče uporabiti kot merilo za oceno
obsega vpliva izdelka na podnebne razmere.
Pri oplemenitenih ivernih ploščah je ta vpliv
majhen, včasih celo manjši od nič. Zakaj? Med
svojo rastjo drevje absorbira več CO₂, kot se ga med
transportom in proizvodnim procesom sprosti v
okolje.
Prispevek k bioekonomiji**
Različni viri za svojo obnovo potrebujejo različna
časovna obdobja. Drevesa rastejo nekaj desetletij,
fosilna goriva za svoj nastanek rabijo milijone
let. S pomočjo tega kazalnika se komponente
izdelka primerjajo z: Koliko materiala pridobimo iz
obnovljivih surovin in koliko iz fosilnih goriv?
Prispevek k reciklažni ekonomiji**
Če želimo ohranjati naravne vire, moramo
razpoložljive materiale kar najbolje izkoristiti.
Ta kazalnik je merilo naše uspešnosti v praksi.
Oplemenitene iverne plošče izdelujemo iz več
kot 50 % recikliranega materiala ali recikliranih
stranskih proizvodov iz drugih industrijskih panog.

Od 2020 Za trenutne številke,
obiščite naše strni z izdelki na
www.egger.com/products-interior

Pri nas vlada popolna transparentnost, z zamudno papirno administracijo se vam ni treba več ukvarjati
Prihranite čas pri prijavah na javne razpise oziroma trajnostno certificirane projekte. Okoljske informacije in podatki o vplivih na
zdravje so že na voljo – zahvala gre “pridobljenim številnim certifikatom” za EGGER izdelke.

* ) izračun je preveril zunanji izvajalec v skladu z zahtevami EN
15804, glejte EPD

→ Preberite več na www.egger.com/environment

** ) nepreverjen izračun po naši metodi, odstotki na osnovi teže.
Vrednosti temeljijo na strukturi povprečnega izdelka in se lahko
malo spreminjajo v odvisnosti od debeline in izbranega premaza

Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Vsi naši prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. Zaradi spremenljivk v postopku tiskanja so možna malenkostna barvna odstopanja od dejanskega izdelka.
Ustrezen barvni dekor lahko izberete samo s pomočjo originalnega vzorca. Izrezi dekorja v merilu 1:2 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.
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FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

SC EGGER România SRL

Holzwerkstoffe

Str. Austriei 2

Weiberndorf 20

Pf. 38

6380 St. Johann in Tirol

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Austria

Romania

t +43 50 600 - 0

t +40 372 4 - 38000

info-sjo@egger.com

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Holzwerkstoffe

Biskupiec-Kolonia Druga

Tiroler Straße 16

ul. św. Józefa 1

3105 Unterradlberg

PL-11-300 Biskupiec

Austria

Poland

t +43 50 600 - 12217

t +48 89 332 81 03

info-urb@egger.com

info-bis@egger.com

