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Blaturi de lucru din laminat 
compact 
Blat de lucru rezistent la umiditate,  
cu un aspect modern, subțire

Modele de blaturi de lucru  
Cu blaturile de lucru EGGER puteți îndeplini dorințele clienților 
dumneavoastră în materie de decoruri moderne și design 
contemporan. Puteți obține suprafețe cu aspect natural cu ajutorul 
blaturilor de lucru Feelwood, cu structură și decor sincronizate. Cu 
ajutorul noilor blaturi de lucru din laminat compact și noilor blaturi 
PerfectSense Topmatt cu cant drept urmați tendințele în ceea 
ce privește materialele subțiri. Gama este completată de bine-
cunoscutele blaturi de lucru clasice, postformate. 
 
Mai multe informații la adresa » www.egger.com/worktop-variety

Blaturi de lucru postformate 
Tranziție unitară a laminatului  
de la suprafață pe lateral, înspre  
partea inferioară

Blaturi de lucru 
Feelwood  
cu cant drept 
Imitații de lemn cu un 
aspect și o senzație tactilă 
impresionant de autentice

Blaturi de lucru 
PerfectSense® Topmatt 
cu cant drept 
Suprafață super-mată, catifelată 
și călduroasă cu proprietăți anti-
amprentă

http://www.egger.com/worktop-variety
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Notă provizorie:
Toate instrucțiunile de prelucrare au fost redactate cu atenție, în acord cu informațiile pe care le deținem. Informațiile 

furnizate sunt bazate pe experiență practică, pe teste interne și reflectă starea curentă a cunoștințelor noastre. 

Scopul este pur informativ și nu constituie o garanție din punctul de vedere al proprietăților produsului sau al 

caracterului adecvat al acestuia pentru utilizări specifice. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de 

greșeli, erori în standarde sau greșeli de tipar. În plus, pot rezulta modificări tehnice din dezvoltarea continuă a 

produselor EGGER, precum și din modificările aduse standardelor și documentelor emise de autorități. Din acest 

motiv, conținutul prezentelor instrucțiuni de prelucrare nu trebuie considerat ca instrucțiuni de utilizare sau ca având 

efect legal. Se aplică termenii și condițiile noastre generale.
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Blat de lucru PerfectSense Topmatt cu cant drept –  
Model 100/1,5

1. Descrierea materialului
Gama de blaturi de lucru de la EGGER este diversă și include și alte modele și opțiuni, în afara clasicului blat de lucru 
postformat.

1. Instrucțiuni de prelucrare pentru  
blaturi de lucru EGGER
Datorită funcționalității lor, blaturile de lucru EGGER se utilizează în bucătării, băi și 
birouri, însă și pentru soluțiile de amenajare a magazinelor și mobilierul de uz casnic. 
Indiferent cu ce provocări se întâlnesc zilnic, suprafețele își vor păstra caracteristicile 
de înaltă performanță, cu condiția să respectați îndeaproape recomandările noastre cu 
privire la prelucrare și asamblare. Următoarele instrucțiuni sunt pentru o suprafață de 
lucru din bucătărie.
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1 Laminat 

2 Eurospan, 38 mm

3 Strat de protecție foarte compact

4 Hârtie de balans

5 Vopsea de etanșare UV

6 Etanșare

1 Laminare decorativă – Feelwood 

2 Eurospan, 38 mm

3 Canturi ABS, 1,5 mm

4 Hârtie de balans
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Blat de lucru postformat – Model 300/3 Blat de lucru Feelwood cu cant drept – Model 100/1,5

Blat de lucru din laminat compact – Model 90/1,0

1 Laminat PerfectSense Topmatt 

2 MDF, 16 mm

3 Canturi ABS, 1,5 mm

4 Hârtie de balans pentru laminat

1 Laminat compact decorativ 

2 Miez de laminat compact, 12 mm

3 Frezare fațetată pe laturile longitudinale
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2. Transport, depozitare și manipulare
2.1 Transport 
De obicei, blaturile de lucru sunt ambalate și transportate 
ca în imagine, a se vedea figura 1 . Pachetele trebuie 
transportate într-un mediu uscat și nu trebuie expuse la 
intemperii. În plus, încărcătura trebuie asigurată împotriva 
alunecării și răsturnării în timpul transportului, prin utilizarea 
unor mijloace de fixare adecvate (chingi de ancorare, 
chingi de tensionare etc.). Pentru a împiedica alunecarea 
încărcăturii trebuie utilizate covorașe antiderapante.  

 

La transportarea manuală a blaturilor de lucru lungi, în 
special a blaturilor de lucru din laminat compact și a 
blaturilor de lucru PerfectSense Topmatt, acestea trebuie 
transportate pe muchie, pentru a preveni deformarea.
Blaturile de lucru trebuie dezambalate după livrare și 
depozitate în conformitate cu informațiile prezentate la 
capitolul 2.2. Acesta este singurul mod în care se pot asigura 
condițiile optime pentru prelucrarea ulterioară a blaturilor de 
lucru.

1 Carton 

2 Bandă de plastic

3 Etichetă palet

4 Blaturi de lucru

5 Placă de protecție

6 Suporturi

2.2 Depozitare și aclimatizare 
Blaturile de lucru trebuie depozitate în încăperi închise și 
uscate, protejate de umiditate. În plus, în încăperi trebuie să 
existe condiții climatice normale. 

Odată ce a fost îndepărtat ambalajul original, blatul de 
lucru trebuie depozitat pe întreaga lui suprafață pe plăci de 
protecție dispuse orizontal, drepte, stabile. Trebuie evitat în 
permanență contactul direct cu pardoseala și/sau expunerea 
la lumina soarelui. Partea superioară trebuie acoperită cu 
o placă de protecție din laminat (nu PAL brut) cu format cel 
puțin la fel de mare. 

Blatul de lucru din laminat compact reacționează la 
schimbarea condițiilor ambientale prin modificare 
dimensională. Din acest motiv, condițiile de depozitare 
și prelucrare trebuie să corespundă cât mai mult posibil 
climatului locului unde acestea vor fi montate ulterior. 
Înainte de montare, elementele de laminat compact trebuie 
aclimatizate pentru o perioadă adecvată de timp la locul 
de instalare și în condițiile de utilizare ulterioară. Și pe 
șantiere este necesară respectarea recomandărilor privind 
depozitarea.

2.3 Manipularea 
După îndepărtarea ambalajului și înainte de prelucrare, 
blaturile de lucru trebuie examinate pentru a identifica 
eventuale deteriorări vizibile. Dată fiind greutatea relativ 
mare, este necesară o atenție deosebită la transportul și 
manipularea blaturilor de lucru. De regulă, toate persoanele 
implicate în transportarea și/sau manipularea blaturilor de 
lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție 
precum mănuși, încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte 
de lucru adecvată. Plăcile trebuie ridicate. Fețele cu decor nu 
trebuie împinse niciodată una în cealaltă sau trase una peste 
cealaltă.
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3. Prelucrare
Conform descrierii din capitolul 2.2, asigurați aclimatizarea 
corespunzătoare a blaturilor de lucru înainte de prelucrare. 
Blaturile de lucru trebuie aclimatizate timp de cel puțin 24 
de ore în condiții climatice normale înainte de prelucrare.

3.1 Risc pentru sănătate din cauza 
formării de praf
În timpul procesării se poate forma praf. Există riscul de 
sensibilizare a pielii și a tractului respirator. În funcție de 
procesare și de dimensiunea particulelor, în special atunci 
când praful este inhalat, pot apărea și alte riscuri pentru 
sănătate. La evaluarea riscurilor la locul de muncă trebuie 
luată în considerare formarea prafului. 

În special în cazul proceselor de prelucrare cu mașini (de ex. 
debitare, rindeluire, frezare), trebuie utilizat un sistem de 
extracție eficient, în conformitate cu reglementările în vigoare 
privind sănătatea și securitatea. Dacă nu există aspirație 
corespunzătoare, trebuie purtată protecție respiratorie 
adecvată. 

3.2 Pericol de incendiu și explozie
Praful generat în timpul prelucrării poate duce la pericol 
de incendiu și explozie. Trebuie respectate reglementările 
privind siguranța și rezistența la incendiu.

 
3.3 Tăierea
Blaturile de lucru se pot tăia la dimensiune utilizând 
echipamente standard pentru prelucrarea lemnului, de ex. 
ferăstraie de dimensionare, ferăstraie circulare cu masă, 
ferăstraie circulare de mână sau ferăstraie mecanice, precum 
și freze CNC. Pentru tăierea blaturilor de lucru la dimensiune 
se utilizează în general ferăstraie de dimensionare sau 
ferăstraie circulare cu masă. Un rezultat de tăiere bun depinde 
de diferiți factori, inclusiv de plasarea părții cu decorul în sus, 
proiecția pânzei ferăstrăului, viteza avansului, forma dinților, 
distanța dintre dinți, viteza motorului și viteza de tăiere.
 
Exemplu ferăstrău circular:
→ Viteza de tăiere: aprox. 40 până la 60 m/sec.
→ Viteza de rotație: aprox. 3.000 până la 4.000 rpm.
→ Viteza avansului: aprox. 10 până la 20 m/min (avans manual)

Cu excepția ferăstraielor de dimensionare și frezelor CNC, 
toate operațiunile de tăiere implică avansul manual. 
Dată fiind calitatea înaltă a rășinilor melaminice utilizate 
pentru suprafața laminatelor EGGER, uzura uneltelor 
este considerabil mai mare decât în cazul materialelor 
convenționale pe bază de lemn. În special blatul de lucru 
din laminat compact duce la o uzură crescută a uneltelor, 
din cauza faptului că este foarte compact. Recomandăm să 
utilizați pânze de ferăstraie sau freze cu vârfuri din metal dur 
carbid sau chiar pânze diamantate.

Utilizați următoarele forme ale dinților în funcție de 
standardul de finisare dorit (tăiere grosieră sau tăiere fină), a 
se vedea figura 2 .

2

Dinte plat Dinte Duplovit cu față concavă Dinte Duplovit ascuțit

Dinte alternativ de fațetat Dinte Duplovit cu fațetă Dinte trapezoidal plat
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Tip ferăstrău Față decor Utilizare

Ferăstraie circulare de dimensionare 
sau cu masă 
 
 
 
Blatul de lucru este plasat pe sania de 
ghidare și este ghidat înspre ferăstrăul 
circular cu masă. 
 
Muchia frontală 1  înspre glisiera de 
ghidare.

sus

Ferăstraie circulare de mână sau 
ferăstraie mecanice 
 
Ferăstrăul circular de mână este ghidat 
spre blatul de lucru. 
 
Muchia frontală 1  înspre operator.

dedesubt

3.4 Canturi și căntuire
Canturile expuse ale blatului de lucru EGGER pot fi căntuite 
cu canturi termoplastice EGGER ABS sau cu canturi 
melaminate EGGER. Pentru aplicarea manuală a cantului 
melaminat, în mod normal se utilizează adezivi PVAc sau 
adezivi de contact. Adezivul PVAc se aplică uniform pe cantul 
curat și fără urme de praf al plăcii de PAL, utilizând o pensulă 
pentru vopsit. Apoi, cantul melaminat se presează cu o presă 
pentru canturi, o clemă pentru presarea adezivului sau o 
clemă cu șurub, utilizând o bucată rigidă de lemn pentru 
protecție și asigurând o proeminență suficientă a cantului, 
atât pe fața, cât și pe partea inferioară a blatului de lucru. 
Timpul de întărire poate fi redus substanțial prin utilizarea 
unor bare de încălzire.  
 
Vă rugăm să respectați instrucțiunile oferite de producătorul 
mașinii și de furnizorul de adeziv. 

Pentru finisarea canturilor melaminate se utilizează cuțite 
pentru frezarea canturilor, pile, dălți sau raboteze ascuțite. 
Tăierea trebuie realizată întotdeauna cu presiune ușoară, 
în unghi oblic față de cant (acțiune de forfecare). Canturile 
melaminate și ABS de la EGGER se utilizează pentru protecția 
și designul blaturilor de lucru. Expunerea la umiditate în 
zonele neprotejate ale canturilor, precum și în decupajele 
pentru plită și pentru chiuvete va duce la umflare. Această 
situație apare și la blaturile de lucru cu un miez P3 
(V100) din placă de PAL, descris adesea în mod eronat ca 
„impermeabil”. 

Pentru informații mai detaliate, consultați informațiile de 
prelucrare „Canturi EGGER ABS”. 

Pe de altă parte, blatul de lucru din laminat compact are 
un cant omogen, închis, datorită structurii sale. În plus, 
blatul de lucru dispune de frezare fațetată pe laturile 
longitudinale. Dacă dimensiunile panoului se modifică, este 
de preferat frezarea canturilor după tăiere. Pentru un aspect 
și mai frumos al calității cantului, se recomandă tratarea 
cantului laminatului compact cu ulei. Uleiul oferă protecție 
suplimentară împotriva impurităților și efectelor nedorite de 
oxidare și garantează astfel un aspect perfect permanent.

Utilizați un ghidaj pentru tăiere atunci când lucrați cu un ferăstrău circular de mână sau 
cu un ferăstrău mecanic. Tăierea trebuie realizată din partea inferioară a plăcii.

 �  Adler Leinölfirnis 95901
 � Adler Legno-Öl 50880ff
 � Hesse Proterra Natural-Solid-Oil GE 11254
 � Rubio Oil Plus Pure (incolor)

ULEIURI RECOMANDATE PENTRU 
CANTURI

Direcție avans

Direcție avans

1

1
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Este de preferat ca decupajele să se realizeze folosind un 
dispozitiv de frezare portabil sau o mașină de frezat CNC. 
Dacă utilizați ferăstraie mecanice, colțurile decupajului 
trebuie găurile în prealabil cu o rază adecvată, iar decupajul 
trebuie tăiat de la rază la rază. Pentru a împiedica 
desprinderea stratului de acoperire laminat, tăiați de pe 
partea inferioară a plăcii. Canturile trebuie finisate cu 
șmirghel, prin pilire sau frezare manuală de sus, pentru a 
elimina crăpăturile cauzate de ciobire. 

Din cauza presiunii ridicate de tăiere, este deosebit de 
importantă fixarea piesei de prelucrat și controlarea uneltei. 
Burghiele pentru plastic se pretează cel mai bine pentru 
găurirea blaturilor de lucru din laminat compact. Toate 
muchiile trebuie să fie netede, fără crăpături și crestături, a 
se vedea figura 3 . Canelurile și cutele trebuie de asemenea 
fațetate pentru a preveni crestăturile. Pentru componentele 
montate trebuie asigurat spațiu suficient pentru dilatare. 

Pentru informații mai detaliate și recomandări de unelte 
corespunzătoare pentru blatul de lucru din laminat compact, 
consultați instrucțiunile de prelucrare „Laminate compacte 
EGGER”.

3.5 Decupaje
Înainte de prelucrare, asigurați-vă că blatul de lucru este 
fixat în mod sigur, astfel încât lucrările de tăiere, decupare 
sau găurire să nu cauzeze nicio deteriorare. În special 
zonele înguste ale plăcii, din jurul orificiilor, se pot rupe 
sau crăpa, dacă placa este manipulată necorespunzător în 
timpul prelucrării. Decupajele din placă trebuie de asemenea 
asigurate, astfel încât să nu se poată rupe sau să nu cadă 
într-un mod necontrolat, cauzând astfel rănirea persoanelor 
sau daune materiale. 

Canturile decupajelor pentru plite și pentru chiuvete trebuie 
să aibă rază de curbură (rază minimă > 5 mm), deoarece 
canturile ascuțite au un efect negativ asupra materialului 
și pot duce la formarea de crăpături, a se vedea figurile 
3  și 4 . Acest aspect se aplică în special în zona plitei, 

unde expunerea frecventă la căldură poate usca laminatul, 
crescând astfel tensiunea de contractare. 

Vă rugăm să respectați cu atenție instrucțiunile și șabloanele 
pentru montaj furnizate de către respectivul producător! 

3

4

Corect Incorect

×

Corect Incorect

×
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4. Fabricare și asamblare
Blaturile de lucru au o rezistență dimensională bună. 
Modificările de climat pot determina contractarea sau 
dilatarea blatului de lucru, ceea ce înseamnă că trebuie 
ținut cont de schimbările de format. Schimbările de format 
pentru blatul de lucru din laminat compact sunt aproximativ 
la jumătate pe direcție transversală față de direcția 
longitudinală. Schimbările de format trebuie să fie luate 
în calcul încă de la începutul proiectării și prelucrării. Ca 
regulă, trebuie să fie asigurat un joc de dilatare de 2 mm/m.

4.1 Instalarea chiuvetelor și plitelor
Decupajele pentru plite sau chiuvete trebuie realizate 
conform măsurătorilor și detaliilor de poziționare și/sau 
utilizând șabloanele furnizate de către producător. Canturile 
decupate trebuie protejate cu grijă împotriva umidității, 
conform instrucțiunii „Etanșarea canturilor, decupajelor și 

6

Garnitură de etanșare

5

3.6 Etanșarea canturilor, decupajelor și găurilor
Blaturile de lucru EGGER sunt protejate eficient împotriva 
pătrunderii umidității prin suprafața laminată. Umezeala 
poate ajunge însă în panoul suport, prin canturile 
neprotejate, cum ar fi cele de la decupaje, îmbinări de 
colțuri, rosturi de îmbinare în colț, canturi posterioare 
lungi, găuri, găuri pentru șuruburi și elemente de feronerie. 
Aceasta înseamnă că lucrările de etanșare necesare trebuie 
efectuate la instalarea finală. S-a constatat că cele mai bune 
produse pentru etanșarea blaturilor de lucru sunt profilurile 
de etanșare și soluțiile de etanșare cu auto-întărire, precum 
cauciucul siliconic, poliuretanul și acrilicul. 

Pe de altă parte, blaturile de lucru din laminat compact 
sunt rezistente la umiditate datorită structurii lor, deși 
utilizarea unei soluții de etanșare este recomandată. Pe 
lângă etanșarea optică, soluția de etanșare împiedică 
și pătrunderea lichidelor în dulap. Când utilizați soluții 
de etanșare, trebuie să utilizați și o amorsă; fie una care 
formează un film, fie o amorsă de curățare, în funcție de 
material.  
 
La utilizarea acestor materiale trebuie să respectați cu 
atenție instrucțiunile producătorului. 

Este absolut esențial să curățați zonele pe care le etanșați și 
să alocați timpul de ventilare specificat de către producător 
atunci când folosiți o amorsă. Aplicați soluția de etanșare 

fără a lăsa spații sau găuri și apoi uniformizați cu apă și 
detergent. Mascați zonele din apropierea îmbinărilor pentru 
a preveni murdărirea suprafeței.  

 
Toate țevile sau cablurile care 

trebuie scoase prin blatul 
de lucru trebuie 

centrate cu o 
distanță minimă de 

2 până la 3 mm pe 
fiecare parte și trebuie 

etanșate cu grijă, a se 
vedea figura 5 .

Canturile tăiate pot fi etanșate și utilizând o vopsea sau 
un adeziv bicomponent. Producătorii furnizează inele 
de etanșare, profiluri sau garnituri cu accesorii precum 
cele pentru baterii cu dublă comandă, chiuvete și plite. 
La montarea acestor elemente respectați întotdeauna 
instrucțiunile producătorului. 

Etanșantul EGGER dezvoltat special este disponibil pentru 
etanșarea îmbinărilor create pentru îmbinarea la colțuri a 
blaturilor de lucru. Etanșantul flexibil împiedică pătrunderea 
umezelii și a lichidelor în îmbinare. Informații detaliate 
despre etanșantul EGGER se pot găsi în capitolul 4.2.

găurilor”. Garniturile de etanșare atașate sau integrate și 
șuruburile de fixare furnizate de către producător trebuie 
utilizate conform instrucțiunilor lor de asamblare – a se 
vedea figura 6 .



10

Pentru orice tip de plită - oțel inoxidabil, vitro ceramică – 
decupajele trebuie realizate în toate cazurile conform 
instrucțiunilor și șabloanelor de instalare furnizate de 
către producător. Asigurați centrarea corectă și o marjă de 
siguranță adecvată față de cantul decupat, în special pentru 
plite. Ca protecție suplimentară împotriva acumulării de 
căldură, recomandăm și aplicarea unei benzi de aluminiu 
autoadezive sau montarea unui profil metalic în jurul 
canturilor, a se vedea figura 7 . Plita nu trebuie să fie lipită 
de suprafață din motive de siguranță, deoarece este posibil 
să apară o creștere de temperatură de până la 150 K în caz 
de funcționare defectuoasă. Alte opțiuni sunt montarea 
încastrată sau o soluție cu sub-structură. Pentru varianta 
de montare încastrată, placa de bază este frezată până la 
laminat și apoi se toarnă o ramă din rășină sub laminat, a 
se vedea figura 8 . Soluția cu sub-structură se poate realiza 
numai cu un blat de lucru din laminat compact, a se vedea 
figura 9 . 
 
Deoarece chiuvetele disponibile în comerț se montează în 
general pe blaturi de lucru cu o grosime de aprox. 38 mm, 
este necesară o soluție specială pentru variantele de blaturi 
de lucru subțiri „blat de lucru din laminat compact” și „blat 
de lucru PerfectSense Topmatt cu cant drept”. În acest scop, 
se oferă setul de fixare EGGER, care asigură o instalare 
simplă, a se vedea figura 10 . În combinație cu blaturile de 

7

Folie de aluminiu

lipit

8

9

10 11

înșurubat

lucru din laminat compact, profilurile de fixare se rotesc și se 
lipesc în secțiune transversală, a se vedea figura 11 . Pentru 
informații mai detaliate, consultați pagina 31.
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Blatul de lucru nu trebuie să măsoare mai puțin de 50 mm 
în niciun loc. Din motive de ergonomie, distanța dintre zona 
plitei și un dulap vertical nu trebuie să fie mai mică de 300 
mm. Asigurați marja de siguranță specificată de producătorul 
plitei. Aceeași distanță este recomandată pentru spațiul 
dintre chiuvetă și plită, a se vedea figura 12 .

≥ 300 mm ≥ 300 mm

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

Atât din motive de siguranță, cât și din motive de ergonomie, 
proiectarea bucătăriilor trebuie discutată cu un specialist 
în bucătării, iar montajul trebuie efectuat de o companie 
specializată. În special racordurile la curent, gaz și alimentare 
cu apă trebuie realizate de specialiști calificați. În zona 
îmbinărilor de colț trebuie avută în vedere o distanță minimă 
de 300 mm la proiectare, a se vedea figurile 13  și 14 .

Corect Incorect

Corect Incorect

×

×

≥ 300 mm

≥ 300 mm

12

13

14
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4.2 Îmbinările blaturilor de lucru și 
îmbinările de colț
În general, o lungime a blatului de lucru de 4.100 mm înseamnă 
că se evită îmbinarea panourilor, pe când îmbinările de colț sunt 
uzuale. Acestea nu trebuie să fie slăbite de deschideri interioare 
sau decupaje precum cele pentru plite sau chiuvete, a se vedea 
figurile 13  și 14 . Îmbinările de colț la blaturile de lucru se 
realizează prin potrivirea tăieturilor folosind ferăstraie circulare 
sau frezare pe freze CNC și/sau utilizând freze speciale de mână, 
cu ajutorul șabloanelor, a se vedea figurile 19  și 20 . 

Alternativ, se pot monta profile metalice de îmbinare. Aceste 
profile sunt ușor de instalat, dar pot avea un impact negativ 
asupra aspectului general al suprafeței de lucru, deoarece 
întrerup decorul și pot fi dificil de menținut curate, a se vedea 
figura 21 .

Odată ce secțiunile decupate au fost realizate în blaturile de 
lucru, orice alt transport trebuie realizat cu cea mai mare grijă, 
pentru a preveni „crăparea în punctele subțiri”. Blaturile de 
lucru trebuie transportate vertical, deoarece decupajele și 
blaturile au un risc mai mare de deteriorare dacă plăcile sunt 
transportate orizontal. 

Pentru dulapurile inferioare convenționale se poate utiliza 
în general o structură standard. La realizarea dulapurilor 
inferioare pentru chiuvete și/sau plite, asamblarea cu traverse 
metalice s-a dovedit a fi de succes. Blatul de lucru este 
asigurat împotriva unei posibile îndoiri de traversa metalică, 
deoarece blaturile de lucru sunt slăbite din cauza decupajelor 
pentru chiuvetă și/sau plită, iar suprafața de contact pe 
dulapurile inferioare este redusă la minimum. Utilizarea unor 
traverse metalice EGGER este recomandată în special pentru 
versiunile de blaturi de lucru subțiri „blat de lucru din laminat 
compact” și „blat de lucru PerfectSense Topmatt cu cant 
drept”, a se vedea figura 15 . Pe lângă stabilizare, traversele 
metalice se utilizează și pentru fixarea blaturilor de lucru sau 
capacelor, a se vedea figura 16 .

Pentru montarea traverselor metalice, trebuie realizate găuri 
în părțile laterale ale dulapurilor. Șablonul de găurire prevede 
două găuri cu Ø 8 mm și adâncime 7 mm. Mai trebuie realizată 
și o gaură cu Ø 5 mm și adâncime 13 mm, dacă fixarea se 
realizează cu un șurub Euro 6,3 × 13 mm, a se vedea figurile 17  
și 18 .

Traversele metalice EGGER sunt disponibile pentru dulapuri cu 
lățimi de 600, 800, 900, 1.000 și 1.200 mm, precum și pentru 
diferite grosimi ale pereților dulapurilor. Șuruburile de fixare 
furnizate se utilizează pentru montarea blaturilor de lucru 
din laminat compact. Asigurați-vă că șurubul de fixare este 
înșurubat în blatul de lucru prin gaura canelată din traversa 
metalică. Pentru informații mai detaliate, consultați pagina 32.

15

16

17

18

19
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20 21

22
23

Îmbinările blaturilor de lucru și îmbinările de colț trebuie să fie 
realizate perfect și să fie complet etanșe, nu doar din motive 
estetice. Acestea trebuie să respingă orice urmă de umiditate 
care poate provoca umflarea plăcii de PAL. În acest scop a fost 
special dezvoltată soluția de etanșare EGGER, pentru etanșarea 
îmbinărilor (îmbinări de colț) blaturilor de lucru pentru bucătării. 
Etanșarea flexibilă împiedică pătrunderea umezelii și a lichidelor 
în îmbinare. Aceasta este rezistentă la detergenți, apă, grăsimi, 
uleiuri etc. și este disponibilă în patru culori diferite. Conținutul 
tubului de 10 g este suficient pentru o lungime medie de 
îmbinare de 600 mm, a se vedea figura 22 .
 

Blaturile de lucru din laminat compact nu necesită etanșare, 
datorită structurii omogene a plăcilor. Blatul de lucru dispune de 
frezare fațetată pe laturile longitudinale. În plus, când frezarea 
fațetată se realizează și pe laturile transversale, frezarea uzuală 
de contur pentru îmbinările de colț nu mai este necesară. 
Fațetarea separă cele două blaturi de lucru, ceea ce înseamnă că 
se obține o evidențiere conștientă a fațetării în partea frontală 
a blatului de lucru, a se vedea figura 23 . Această utilizare cu 
îmbinarea fațetată este cunoscută și uzuală, de exemplu în 
domeniul blaturilor de lucru din piatră.

Aplicarea etanșării începe cu perforarea membranei de 
închidere a tubului, urmată de deșurubarea suportului 
de aplicare de culoare neagră, a se vedea figura 22 . Apoi, 
suportul de aplicare este ghidat de-a lungul părții superioare 
a îmbinării blatului de lucru, iar pasta de etanșare este 
presată uniform atunci când iese din tub. Imediat după 
aplicarea etanșării, blaturile de lucru trebuie îmbinate și 

înșurubate. Orice reziduu scurs trebuie îndepărtat imediat cu 
un produs de curățare adecvat, a se vedea figura 24 .

Pentru informații mai detaliate și combinațiile recomandate 
de culori pentru respectivele decoruri de blaturi de lucru, 
consultați pagina 42.

1

2

3

1  Soluție de etanșare 

EGGER

2 Biscuiți (Lamello)

3 Adeziv

24
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Blaturile de lucru individuale se atașează utilizând conectori 
pentru blaturi de lucru, precum și suporturi de fixare, așa-
numiții biscuiți, și adeziv suplimentar pentru ranforsarea 
legăturii – a se vedea figurile 24  și 25 . În funcție de gama de 
blaturi de lucru, sunt necesari diferiți conectori. „Blatul de 
lucru PerfectSense Topmatt” și „blatul de lucru din laminat 
compact” necesită utilizarea unor conectori speciali din 
cauza grosimii reduse a materialelor. EGGER oferă conectorii 
corespunzători ca set, în două versiuni, adecvate pentru 
blaturi de lucru cu grosime de 12 mm și 16 mm, a se vedea 
figurile 26  și 28 .

Locașul frezat pentru conectorul de 16 mm este frezat până 
la o adâncime de 11 mm, a se vedea figura 27 . Locașul frezat 
în laminatul compact pentru conectorul de 12 mm este frezat 
până la o adâncime de 8 mm, a se vedea figura 29 . 
Pentru informații mai detaliate, consultați broșura tehnică 
„Conectori EGGER pentru blaturi de lucru”.

Numărul de conectori pentru blatul de lucru depinde 
de lățimea blatului de lucru. În general se utilizează doi 
conectori pentru lățimi de ≤ 799 mm și trei conectori pentru 
blaturi de lucru cu o lățime ≥ 800 mm. 

Suprafețele aliniate ale blaturilor de lucru se obțin prin 
măsurarea permanentă a locașurilor biscuitului în formă 
de semilună (Lamello) față de partea de sus a suprafețelor 
blatului de lucru și prin asigurarea unei fixări ferme a 
biscuiților.

Trebuie respectate următoarele etape de producție:
1.  Îndepărtați orice urmă de așchii din apropierea muchiilor 

tăiate sau frezate folosind șmirghel (granulație 120).
2.  Fațetați ușor laminatul de-a lungul îmbinării cu un burete 

de șlefuit sau cu șmirghel (granulație 360).
3.  Așezați blaturile de lucru pe cadrul aliniat al dulapurilor și 

verificați poziționarea corectă a îmbinărilor și găurilor.
4.  Aplicați adeziv, calitate D3, în zona centrală și inferioară a 

îmbinării.
5.  Aplicați soluția de etanșare (de ex. soluția de etanșare 

EGGER) uniform și continuu pe marginea de sus tăiată, 
precum și pe profil și pe marginea lungă din spate. Trebuie 
să faceți acest lucru chiar înainte de a înșuruba conectorii 
pentru blatul de lucru.

6.  Îmbinați blaturile de lucru, introduceți feroneria și 
strângeți ușor șuruburile. Aliniați blaturile de lucru 
orizontal (pană sau pârghie) și vertical (ciocan cu cap de 
cauciuc sau cleme - protejați cu blocuri de amortizare). 
Strângeți conectorii pentru blatul de lucru la mână după 
aliniere. La strângere, trebuie să verificați ca cele două 
suprafețe ale blaturilor de lucru să rămână aliniate și ca 
soluția de etanșare să iasă pe toate părțile. Nu solicitați 
blaturile de lucru cât timp se întărește soluția de etanșare, 
a se vedea figura 24 .

R 27,5

R 3

62

8

R 25

R 3

47

8

25

26

27

28

29
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4.3 Prinderi și îmbinarea la perete
Înainte de a etanșa latura lungă a blatului de lucru la perete, 
asigurați-vă nu numai că este susținută corespunzător, ci și 
că este îmbinată cu sub-cadrul. În caz contrar, pot apărea 
solicitări care vor afecta îmbinarea de etanșare. 

Pentru blatul de lucru din laminat compact se recomandă 
șuruburi cu filet cu pas mărunt, deoarece acestea asigură o 
mai bună rezistență la retragere. De obicei, blatul de lucru 
se fixează pe dulapurile inferioare cu șuruburi, utilizând 
traversele dulapurilor, a se vedea figura 30 .  
 
Această fixare convențională este posibilă și pentru blaturile 
de lucru subțiri precum „blatul de lucru din laminat compact” 
și „blatul de lucru PerfectSense Topmatt cu cant drept”. Cu 
toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că suprafața de 
contact a unui blat de lucru subțire pe traversele dulapurilor 
inferioare trebuie ajustată pentru dulapuri inferioare cu o 
lățime > 600 mm, pentru a preveni o posibilă îndoire. Pentru 
stabilizarea dulapurilor și a blatului de lucru, traversele 
metalice EGGER și-au dovedit eficacitatea, aspect care 
permite în același timp înșurubarea blatului de lucru pe 
dulapul inferior, a se vedea figura 15 .

La fixare, asigurați-vă că blatul de lucru nu este înclinat 
înspre perete. Acest lucru va cauza acumularea de apă în 
zona de îmbinare. Curățați și degresați în jurul zonei de 
etanșare, atât pe blatul de lucru, cât și la îmbinarea cu 
peretele și pre-tratați cu un agent de lipire, în funcție de 
etanșarea utilizată.

Chiar dacă utilizați profile de închidere la perete pentru 
blatul de lucru, trebuie să etanșați muchia lungă din spate 
și toate muchiile traverselor lipite de perete. Pentru blatul 
de lucru din laminat compact, este deosebit de important să 
se asigure o distanță minimă de 2 mm între blatul de lucru 
și perete și să se etanșeze conform descrierii de mai sus, a 
se vedea figura 32 . La atașarea șinelor de fixare furnizate 
cu sistemele complete de profile de închidere la perete, 
asigurați-vă că laminatul este găurit în prealabil în zona de 
prindere cu șurub. Găurile trebuie să fie cu cel puțin 1 mm 
mai mari decât diametrul șurubului, pentru a împiedica 
acumularea de tensiune în material, a se vedea figura 31 . 
Recomandăm de asemenea protejarea interiorului găurii 
pentru șurub cu etanșant înaintea fixării șurubului. 

Pentru informații mai detaliate, consultați paginile 28 și 29.

30

31

32

7.  Îndepărtați imediat excesul de etanșant. Curățați suprafața 
blatului de lucru utilizând un agent de curățare adecvat, 
cum ar fi un detergent cu acid citric sau acetonă. Atenție: 

acetona poate afecta suprafața dacă este lăsată pe ea o 
perioadă îndelungată. Prin urmare, recomandăm mascarea 
zonei îmbinării cu bandă de mascare.
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4.4 Măsuri structurale pentru respingerea apei
Blaturile de lucru sunt supuse în mod deosebit expunerii 
la aburi și căldură în apropierea mașinilor de spălat vase 
și a cuptoarelor. Pe lângă stratul de acoperire și soluție 
de etanșare, ar trebui să protejați și partea inferioară a 
blatului de lucru, prin metode structurale. Foliile de aluminiu 
autoadezive oferă în general protecție fiabilă împotriva 
vaporilor de apă și sunt ușor de manevrat, a se vedea figura 
33 . Producătorii de electrocasnice furnizează benzi hidrofobe 
sau plăci de acoperire din aluminiu pentru protecție, pe care 
trebuie să le utilizați. Această bandă sau placă de acoperire 
hidrofobă respinge aburul și căldura, a se vedea figura 34 .

Consultați cu atenție instrucțiunile producătorului înainte de 
montare.

Montarea foliei de aluminiu pe partea inferioară a panoului 
diferă între modelele 300 și 100. Pentru blatul de lucru 
postformat (model 300), folia de aluminiu ar trebui să se 
suprapună peste laminat cu circa 2 mm, a se vedea figura 35 .
Pentru modelul de blat de lucru cu cant drept (model 100), 
folia de aluminiu trebuie montată în așa fel încât să se 
suprapună peste cantul ABS cu circa 1 mm, a se vedea figura 
36 .

33 34

35 36

Bandă adezivă din aluminiu Placă de acoperire
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 Aici găsiți videoclipul nostru privind 
„Prelucrarea și asamblarea blaturilor de lucru 
din laminat compact EGGER”.

5. Manipularea reziduurilor

8. Documente suplimentare/Informații privind produsul
Informații suplimentare veți găsi accesând www.egger.com/worktops
→ Fișa tehnică „Blat de lucru EGGER postformat”
→ Fișa tehnică „Blat de lucru EGGER Feelwood cu cant drept”
→ Fișa tehnică „Blat de lucru EGGER PerfectSense Topmatt cu cant drept”
→ Fișa tehnică „Blat de lucru EGGER din laminat compact” 
→ Prospectul tehnic „Laminat EGGER cu structura suprafeței ST9 – Smoothtouch Matt”
→ Prospectul tehnic „Instrucțiuni privind curățarea și întreținerea laminatelor EGGER”
→ Prospectul tehnic „Rezistența la substanțele chimice – laminate EGGER”
→ Prospectul tehnic „Set de fixare EGGER pentru chiuvete”
→ Prospectul tehnic „Conectori EGGER pentru blaturile de lucru”
→ Prospectul tehnic „Soluție de etanșare EGGER pentru îmbinările de colț”
→ Prospectul tehnic „Traverse metalice EGGER pentru dulapurile inferioare”
→ Prospectul tehnic „Profil de închidere la perete EGGER”
→ Instrucțiune de prelucrare „Profil de închidere la perete EGGER”

6. Recomandări privind întreținerea și curățarea
Pentru recomandări detaliate privind întreținerea și curățarea 
consultați pagina 34. 

Datorită puterii lor calorice ridicate, diversele modele de 
blaturi de lucru se pretează foarte bine pentru reciclarea 
termică în instalații de ardere adecvate. Dacă reziduurile de 
lemn sunt colectate de o societate de eliminare a deșeurilor 
pentru reciclarea ulterioară, este posibil ca acestea să 
conțină o cantitate mică de materiale pe bază de lemn cu 
canturi ABS. Aspectul legat de cât de mare poate fi proporția 
de ABS și alte așa-numite impurități trebuie agreat cu 
societatea de eliminare a deșeurilor. Trebuie respectate 
întotdeauna legile și reglementările naționale specifice cu 
privire la eliminare.

7. Videoclipuri de instruire
 Aici găsiți videoclipul nostru privind 

„Prelucrarea și asamblarea blaturilor de lucru 
postformate și a panourilor de spate EGGER”. 

https://www.youtube.com/watch?v=0G0KwjtnGuE&list=PLlOuBOw070dvRYC5ai4eUm3Znp4-dVSDS&index=14
http://www.egger.com/worktops
https://www.youtube.com/watch?v=-21bpyVvTyA&list=PLlOuBOw070dvRYC5ai4eUm3Znp4-dVSDS&index=13
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Laminate
Vă oferim o soluție de laminat disponibilă 

pe stoc pentru toate blaturile de lucru, 

în aceleași decoruri și structuri. Pentru 

detalii consultați pagina 19. 

Panouri de spate
Panourile de spate sunt disponibile 

pentru toate decorurile blaturilor de 

lucru, precum și în cinci decoruri de 

contrast, pe stoc în formatul 4.100 

× 640 mm. Panourile de spate sunt 

fabricate din plăci de PAL de 8 mm, 

laminate pe ambele părți (cu decoruri 

diferite pe fiecare parte). Pentru 

instrucțiuni de procesare consultați 

pagina 20. 

Profiluri de închidere la 
perete 
Pentru blaturile de lucru din placă de 

PAL de 38 mm, vă punem la dispoziție 

profiluri de închidere la perete asortate, 

în formatul de 4.100 x 25 x 25 mm, 

ambalate individual în folie. Avem pe 

stoc și elemente asortate de îmbinare 

la colțuri pe interior și exterior, precum 

și închideri de capăt. Pentru detalii 

consultați pagina 28. 

Conectori pentru blaturi 
de lucru
Blaturile de lucru MDF de 16 mm și 

blaturile de lucru din laminat compact 

de 12 mm necesită utilizarea accesoriilor 

speciale. Conectorii sunt adaptați 

grosimii blatului de lucru și sunt 

disponibili din stoc. Pentru detalii 

consultați pagina 30. 

Set de fixare  
pentru chiuvete
Acest set include profiluri de fixare 

din lemn masiv, precum și șuruburi 

adecvate pentru blaturile de lucru 

PerfectSense Topmatt. În cazul blaturilor 

de lucru din laminat compact, profilul 

poate fi lipit cu adeziv. Pentru detalii 

consultați pagina 31. 

Traversă metalică pentru 
dulapurile așezate în 
partea de jos
Traversele metalice s-au dovedit a fi 

utile pentru stabilizarea dulapurilor 

și a blaturilor de lucru. Acestea 

permit, de asemenea, înșurubarea 

blaturilor de lucru pe dulapurile 

așezate pe pardoseală. Pentru detalii 

consultați pagina 32. 

Soluție de etanșare 
pentru  
îmbinările de colț
Soluția de etanșare protejează îmbinările 

de colț împotriva pătrunderii umezelii. 

Aceasta este disponibilă în culorile 

gri, alb, negru și maro. Pentru detalii 

consultați pagina 33. 

Canturi ABS
Pentru blaturile de lucru cu placă de 

PAL sau panou suport MDF, vă punem la 

dispoziție o soluție de cant, disponibil pe 

stoc. Pentru blaturile de lucru Feelwood 

în structuri sincron, este disponibil 

și cantul ABS cu aspect de fibră în 

secțiune transversală. Pentru detalii 

consultați pagina 19. 

2. Accesorii pentru blaturi de lucru și instrucțiuni  
de prelucrare
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Laminate 

Canturi

Laminatele sunt produse ce combină rezistența cu designul atractiv. Structura 
multistratificată și materialele folosite le recomandă a fi un produs practic și 
ușor de utilizat, pentru toate decorurile. Laminatele sunt soluția ideală pentru 
suprafețele solicitate mediu și intens, precum și pentru amenajări interioare ce 
prezintă elemente curbate sau rotunjite.

Pentru blaturile de lucru cu placă de PAL sau panou suport MDF, vă punem la 
dispoziție canturi care se potrivesc la nivel vizual și tactil cu decorul și structura 
plăcii respective. Pentru blaturile de lucru din laminat compact, nu este necesară 
comandarea de canturi suplimentare. 

În cazul blaturilor de lucru Feelwood în structurile sincron ST32 și ST37, este 
disponibil și cantul ABS cu aspect de fibră în secțiune transversală. Referința 
decorului pentru aceste canturi accent începe cu litera Q. 

Vă oferim o soluție de laminat disponibilă din stoc pentru toate blaturile de lucru, 
în aceleași decoruri și structuri. Dimensiunile și opțiunile de livrare pot fi găsite în 
Catalogul de livrare al Colecției EGGER de produse decorative.

 � Rezistent la uzură, impact și 

zgâriere

 � Rezistent la lumină și conform cu 

normele de siguranță alimentară

 � Igienic 

 � Rezistent la pătare

 � Aplicații pentru diverse scopuri

 � Proprietăți antibacteriene  

ale suprafeței conform ISO 22196  

(= JIS Z 2801)

CARACTERISTICILE 
PRODUSULUI

Aspectul 
standard al 
cantului ABS

Cant ABS  
cu aspect de fibră în 
secțiune transversală

Canturi ABS
Canturile EGGER sunt proiectate pentru acoperirea cantului 
expus al blaturilor de lucru. Acestea oferă o finisare practică 
și decorativă cu privire la culoare, textură și grad de luciu. 
Canturile accentuează calitatea estetică și rezistența 
blaturilor de lucru. 
 
 

Canturi ABS cu aspect de fibră 
în secțiune transversală
Canturile cu aspect de fibră în secțiune transversală 
subliniază efectul natural al decorurilor și reușesc să creeze 
un aspect autentic, asemănător cherestelei, când sunt 
combinate cu un cant asortat pe latura longitudinală. 
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Instrucțiuni de prelucrare pentru panouri de 
spate 
Panourile de spate EGGER sunt folosite ca elemente pentru pereții bucătăriilor 
și reprezintă o alternativă decorativă la plăcile ceramice. În locul unei suprafețe 
acoperite cu plăci ceramice, suprafața peretelui de lângă blatul de lucru este 
proiectată cu un panou de spate, rezultând o conexiune armonioasă vizual și 
funcțională. Panourile de spate sunt disponibile în combinații decor/structură 
asortate pentru toate decorurile blaturilor de lucru. În plus, sunt disponibile și 
panouri de spate contrastante, de ex. imitând aspectul de piatră de carieră.

1 Panou de spate  F242 ST10 Ardezie Jura antracit 

2 Blat de lucru postformat F242 ST10 Ardezie Jura antracit

3 Elemente pentru fronturi H1344 ST32 Stejar Sherman maro cognac (Eurodekor)

4 Perete lateral H1344 ST32 Stejar Sherman maro cognac (Eurodekor)

5 Plintă  U968 ST9 Gri cărbune (Eurodekor)

6 Pardoseală EPD045 Ardezie Jura antracit

1

3

4

5

6

1

2

2

3

4

5
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1. Informații generale
 
Panourile de spate sunt panouri compozite decorative cu 
două fețe, din placă de PAL brut, cu grosimea de 8 mm – a 
se vedea figura 1 . Laminarea pe ambele părți se realizează 
prin aplicarea unui laminat cu o grosime nominală de 0,60 
mm. Folosim diferite combinații de decoruri/structuri pentru 
față și spate. Facem acest lucru doar pentru reducerea 
variantelor.

2. Depozitare și manipulare
Panourile de spate trebuie depozitate în încăperi închise și 
uscate, protejate de umiditate. În plus, în încăperi trebuie să 
existe condiții climatice normale. După ce a fost îndepărtat 
ambalajul original, panoul de spate trebuie depozitat 
pe întreaga lui suprafață, pe plăci de protecție dispuse 
orizontal, drepte, stabile. Trebuie evitat în permanență 
contactul direct cu pardoseala și/sau expunerea la lumina 
soarelui. Partea superioară trebuie acoperită, iar panoul de 
spate trebuie protejat cu o placă de protecție din laminat (nu 
PAL brut) cu format cel puțin la fel de mare.  
 

La transportarea manuală a panourilor de spate lungi, 
acestea trebuie transportate pe lateral, pentru a preveni 
deformarea. După îndepărtarea ambalajului și înainte 
de prelucrare, panoul de spate trebuie examinat pentru 
identificarea eventualelor deteriorări vizibile. De regulă, 
persoanele implicate în transportarea și/sau manipularea 
panourilor trebuie să poarte echipament individual de 
protecție precum mănuși, încălțăminte de protecție și 
îmbrăcăminte de lucru adecvată. Plăcile trebuie ridicate, 
fețele cu decor nu trebuie împinse niciodată una în cealaltă 
sau trase una peste cealaltă.

1 Laminat – grosime nominală 0,60 mm 

2 Placă de pal brut Eurospan – grosime 8,0 mm

3 Laminat – grosime nominală 0,60 mm

1

2

3

3. Prelucrare
Conform descrierii din capitolul 2, asigurați aclimatizarea 
corespunzătoare a panourilor de spate înainte de prelucrare. 
Panourile de spate trebuie aclimatizate timp de cel puțin 24 
de ore în condiții climatice normale înainte de prelucrare.

3.1 Risc pentru sănătate din cauza 
formării de praf 
În timpul procesării se poate forma praf. Există riscul de 
sensibilizare a pielii și a tractului respirator. În funcție 
de procesare și de dimensiunea particulelor, în special 
atunci când praful este inhalat, pot apărea și alte riscuri 
pentru sănătate. La evaluarea riscurilor la locul de muncă 
trebuie luată în considerare formarea prafului. În special în 
cazul proceselor de prelucrare cu mașini (de ex. debitare, 

frezare), trebuie utilizat un sistem de extracție eficient, în 
conformitate cu reglementările în vigoare privind sănătatea 
și securitatea. Dacă nu există aspirație corespunzătoare, 
trebuie purtată protecție respiratorie adecvată.

3.2 Pericol de incendiu și explozie 
Praful generat în timpul prelucrării poate duce la pericol 
de incendiu și explozie. Trebuie respectate reglementările 
privind siguranța și rezistența la incendiu.

1
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3.3 Tăierea 
Panourile de spate se pot tăia la dimensiune utilizând 
echipamente standard pentru prelucrarea lemnului, de ex. 
ferăstraie de dimensionare, ferăstraie circulare cu masă, 
ferăstraie circulare de mână sau ferăstraie mecanice, 
precum și freze CNC. Pentru tăierea panourilor de spate 
la dimensiune se utilizează în general ferăstraie de 
dimensionare sau ferăstraie circulare cu masă. Un rezultat 
de tăiere bun depinde de diferiți factori, inclusiv de plasarea 
părții cu decorul în sus, proiecția pânzei ferăstrăului, 
viteza avansului, forma dinților, distanța dintre dinți, viteza 
motorului și viteza de tăiere.

Exemplu ferăstrău circular:
→ Viteza de tăiere: aprox. 40 până la 60 m/sec.
→ Viteza de rotație: aprox. 3.000 până la 4.000 rpm.
→  Viteza avansului: aprox. 10 până la 20 m/min  

(avans manual)

Cu excepția ferăstraielor de dimensionare și frezelor CNC, 
toate operațiunile de tăiere implică avansul manual. 
Dată fiind calitatea înaltă a rășinilor melaminice utilizate 
pentru suprafața laminatelor EGGER, uzura uneltelor 
este considerabil mai mare decât în cazul materialelor 
convenționale pe bază de lemn. În special panoul de spate 
cauzează o uzură crescută a uneltelor, din cauza faptului 
că este foarte compact. Recomandăm să utilizați pânze de 
ferăstraie sau freze cu vârfuri din metal dur carbid sau chiar 
pânze diamantate.  

3.4 Canturi și căntuire 
Pentru căntuirea panourilor de spate se pot utiliza canturi 
ABS pentru blaturile de lucru. Lățimea cantului va trebui să 
fie adaptată la grosimea nominală a panourilor de spate. 
Pentru cele 5 panouri de spate de contrast recomandăm 
utilizarea canturilor ABS definite, cu grosimea de 2 mm - a se 
vedea următoarele recomandări. 

Referință decor, descriere decor → Referință canturi ABS
F007 ST10 Piatră de carieră Terra maro → U200 ST9 
F008 ST10 Piatră de carieră gri ardezie  → U963 ST9 
F009 ST9 Mozaic  → U963 ST9 
F010 ST9 Metal patinat  → U960 ST9
H192 ST10 Lemn ornamental  → U156 ST9

Canturile EGGER ABS sunt utilizate pentru protejarea și 
designul panourilor de spate - a se vedea figurile 3  și 4 . 
Expunerea la umiditate în zonele neprotejate ale canturilor 
va duce la umflare. Pentru decupajele unde căntuirea nu este 
posibilă, canturile neprotejate trebuie etanșate cu soluția de 
etanșare corectă. Pentru informații mai detaliate, consultați 
informațiile de prelucrare „Canturi EGGER ABS”.

Dinte plat

Dinte Duplovit cu față 
concavă

Dinte alternativ de fațetat

Dinte Duplovit cu fațetă Dinte trapezoidal plat

2

F010 ST9 Metal patinat

H192 ST10 Lemn ornamental

3

4

Utilizați următoarele forme ale dinților în funcție de 
standardul de finisare dorit (tăiere grosieră sau tăiere 
fină) – a se vedea figura 2 . Utilizați un ghidaj pentru tăiere 
atunci când lucrați cu un ferăstrău circular de mână sau cu 
un ferăstrău mecanic. Tăierea trebuie realizată din partea 
inferioară a plăcii.

Dinte Duplovit ascuțit
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3.5 Găurire și decupaje 
Înainte de prelucrare, asigurați-vă că panoul de spate este 
fixat în mod sigur astfel încât lucrările de tăiere, frezare sau 
găurire să nu cauzeze nicio deteriorare. În special zonele 
înguste ale plăcii, din jurul orificiilor, se pot rupe sau crăpa, 
dacă placa este manipulată necorespunzător în timpul 
prelucrării. Decupajele din placă trebuie de asemenea 
asigurate, astfel încât să nu se poată rupe sau să nu cadă 
într-un mod necontrolat, cauzând astfel rănirea persoanelor 
sau daune materiale. Canturile decupajelor trebuie să aibă 
rază de curbură (raza minimă > 5 mm) deoarece canturile 
ascuțite au un efect negativ asupra materialului și pot duce 
la formarea de crăpături.  

Este de preferat ca decupajele să se realizeze folosind un 
dispozitiv de frezare portabil sau o mașină de frezat CNC. 
Dacă utilizați ferăstraie mecanice, colțurile decupajului 
trebuie găurile în prealabil cu o rază adecvată, iar decupajul 

trebuie tăiat de la rază la rază. Pentru a împiedica 
desprinderea stratului de acoperire laminat, tăiați de pe 
partea inferioară a plăcii. Canturile trebuie finisate cu 
șmirghel, prin pilire sau frezare manuală de sus, pentru a 
elimina crăpăturile cauzate de ciobire.

Decupajele circulare, de ex. pentru prize sau întrerupătoare 
se realizează de obicei la fața locului, utilizându-se carota 
pentru lemn (denumită și dispozitiv de tăiat circular). 
Diametrul de găurire pentru prize sau întrerupătoare se alege 
în conformitate cu instrucțiunile producătorului. De obicei 
se folosește un diametru de 68 mm. Găurirea se realizează 
din partea frontală a panoului de spate, fiindcă procesul de 
găurire poate cauza ruperea materialului pe partea din spate. 
Și în acest caz canturile se vor finisa cu șmirghel.

4. Pregătire și instalare

4.1 Pregătire de instalare  
Suprafețele pereților au în general la bază un panou suport 
mineral, precum cărămidă, piatră, piatră naturală, gips, 
plăci ceramice, plăci de gips-carton etc. În cazul suprafețelor 
poroase, se vor îndepărta particulele libere de pe suprafață 
folosind o perie din sârmă de oțel sau un disc abraziv. Toate 
suprafețele aderente trebuie să fie curate, trebuie îndepărtați 
orice agenți de contaminare, precum agenți antiaderenți, 
agenți de conservare, grăsime, ulei, praf, apă, adezivi sau 
soluții vechi de etanșare și alte substanțe care ar putea 
afecta lipirea. Suprafețele aderente trebuie să fie portante, 
curate, curățate de praf și grăsime și uscate. Neuniformitățile 
aspre de pe suprafața peretelui trebuie să fie nivelate în 
prealabil. Suprafețele din plăci ceramice vechi sunt potrivite 
pentru lipire și nu trebuie îndepărtate. În funcție de adezivul 

utilizat, poate fi necesară aplicarea unei amorse adezive pe 
plăcile ceramice. Măsurarea dimensiunilor panoului de spate 
se realizează în general în etapa de proiectare. Din cauza 
posibilelor modificări de dimensiune, panoul de spate nu 
trebuie instalat pe măsura exactă a suprafeței peretelui sau 
peretelui lateral alăturat. Golul de aer sau îmbinările cap la 
cap se etanșează cu silicon după finalizarea tuturor lucrărilor 
de instalare.

Instalarea panoului de spate începe după ce au fost montate 
blatul de lucru și dulapurile fixate pe perete etc. Blaturile de 
lucru trebuie acoperite și protejate înainte de instalare, de 
ex. folosind un covor pentru zugravi. Toate accesoriile de pe 
perete, precum prize, întrerupătoare sau suporturi, trebuie 

îndepărtate la nivelul suprafeței – a 
se vedea figura 5 .5

1 Priză descoperită  

2 Covor pentru zugravi 

1

2

1
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4.2 Adezivi și aplicarea adezivilor  
Gama de adezivi potriviți este variată. Și-au dovedit 
eficacitatea produsele care permit o lipire și o montare 
elastică. Mai jos regăsiți o selecție a unor tipuri de adezivi 
disponibili în comerț, precum și producătorii acestora. 

Producător:  

Hermann Otto GmbH  

Krankenhausstraße 14  

DE 83413 Fridolfing 

Telefon: +49 8684-908-0

E-mail: info@otto-chemie.de

Site web: www.otto-chemie.de

Producător:  

Henkel AG & Co. KGaA Germania 

Henkelstraße 67 

40589 Düsseldorf 

Telefon: +49 211-797-0

Site web: www.pattex-pro.de

→ Pattex PL 300 – Fixe & Jointe 

Producător: 

Den Braven Czech and Slovak a.s. 

793 91 – Úvalno 353

Site web: www.denbraven.cz

→ Adeziv de montare  

 MAMUT GLUE HIGH TACK DEN BRAVEN 

În funcție de substratul suprafețelor pereților și de 
adezivul utilizat, poate fi nevoie de amorsarea prealabilă 
a suprafețelor aderente. Producătorii de adezivi oferă 
informații cu privire la acest lucru în fișele tehnice. Aceste 
documente descriu în general inclusiv modul de aplicare a 
adezivului. Înainte de aplicarea adezivului, trebuie curățată 
și partea din spate a panoului de spate, adică trebuie să fie 
îndepărtate praful și grăsimea. În general, se recomandă 
șlefuirea cu șmirghel a părții din spate, pentru a mări 
suprafața aderentă.  
 

Adezivul se aplică sub formă de benzi verticale, la intervale 
de aprox. 200 - 300 mm. Benzile de adeziv nu se aplică în 
mod continuu, astfel încât să permită circularea aerului, 
necesară pentru realizarea vulcanizării – a se vedea figura 
6 . Aceste specificații sunt cu titlu de exemplu și pot varia în 

funcție de adeziv și de producător.  
 
De aceea, asigurați-vă în prealabil de respectarea 
instrucțiunilor și specificațiilor producătorului.

→ OTTOCOLL M 560  

 Adeziv hibrid universal cu  

 aderență inițială foarte mare  

→ OTTOCOLL S 495  

 Adeziv siliconic pentru panouri de perete 

 � La utilizarea acestor materiale trebuie să respectați cu 

atenție instrucțiunile producătorului.

REȚINEȚI
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1

2

1

Se poate utiliza și bandă dublu adezivă pentru consolidarea adezivului. Banda dublu adezivă asigură 
lipirea inițială și asigură timpul de întărire al adezivului.

1 Benzi adezive 

2 Circulația aerului 

6

4.3 Montare  
În funcție de condițiile locale, se recomandă efectuarea unei 
„probe” cu panoul de spate fără aplicarea adezivului, înainte 
de instalare, pentru a testa procedura de instalare și pentru 
a identifica eventualele probleme. Acestea pot fi fitinguri 
pentru țevile de apă, corpuri de iluminat ale dulapurilor 
fixate pe perete etc. Proba poate fi folosită și pentru a verifica 
dacă dimensiunile sunt corecte. În funcție de dimensiunile 
componentei și de tipul de instalare, poate fi nevoie de o a 
doua persoană pentru montarea panoului de spate.

Procedura de montare este ilustrată în figura 7 .  
 

Trebuie respectate următoarele etape:
1.  Ajustați covorul pentru zugravi sau protecția alternativă 

folosită pentru suprafață în zona panoului de spate. 
2.   Puneți panoul de spate pe blatul de lucru și presați 

marginea longitudinală inferioară pe suprafața peretelui.
3.  La final verificați poziționarea exactă.
4.  Apoi presați panoul de spate pe suprafața peretelui. În 

funcție de uniformitatea panoului suport, veți avea nevoie 
de o nivelă cu bulă de aer și de o muchie de aliniere. 

5.  Aplicați presiune în mod uniform pe suprafața panoului de 
spate.

7
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9

1

După finalizarea lucrărilor de instalare, se instalează prizele, 
se etanșează cu o pastă de etanșare îmbinările cap la cap și 
îmbinările de conectare la blatul de lucru, pentru a preveni 
pătrunderea umezelii - a se vedea figurile 8  și 9 . Îmbinarea 
superioară la hotă sau la dulapurile fixate pe perete nu 
trebuie etanșată imediat, pentru a permite eliminarea 
umezelii reziduale.

8 1  Soluție de 

etanșare 

(silicon) 

1

1

1

5. Întrebuințare
Panourile de spate sunt funcționale, iar proprietățile 
suprafeței sunt aproape identice cu cele ale blatului de 
lucru. Totuși, utilizarea unei plite pe gaz necesită o atenție 
specială. Din cauza focului deschis, distanța dintre plită 
și hotă trebuie mărită în conformitate cu instrucțiunile 
producătorului.  
 
În plus, instalarea unui panou de spate este posibilă numai 
dacă acesta este protejat printr-un panou de sticlă ESG 
(sticlă securizată cu o singură foaie) montat pe partea 
frontală - a se vedea figura 10 . 

10

1 Panou de sticlă ESG (sticlă securizată cu o singură foaie) 

1
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Panoul de sticlă ESG trebuie să acopere toată suprafața până 
la hotă și să se suprapună pe lățimea plitei pe gaz cu aprox. 
100 mm pe fiecare parte. În general, se utilizează panouri de 
sticlă transparentă ESG, cu grosimea între 6 și 8 mm. Acestea 
se montează sau se înșurubează cu așa-numite „suporturi 
pico”. Sticla ESG trebuie să fie găurită și zencuită în prealabil 
de către un specialist în prelucrarea sticlei. Diametrul de 
găurire și zencuirea trebuie să fie adaptate „suporturilor 
pico”. De obicei se utilizează un diametru de găurire de 
12 mm și un unghi zencuitor de 45° cu diametrul exterior 
de 20 mm – a se vedea figurile 11  și 12 . Aceste dimensiuni 
depind de soluția de prindere și trebuie agreate în prealabil 
cu specialistul în prelucrarea sticlei.  
 
„Suportul pico” este proiectat pentru fixarea eficientă a 
panourilor de sticlă ESG în spații interioare. Suportul este 
realizat din plastic și îndeplinește două funcții: protejează 
peretele de sticlă găurită împotriva șurubului cu cap înecat, 
împiedicând contactul dintre cele două. În plus, menține 
distanța între panoul de spate și panoul de sticlă. După 
înșurubare, gaura și șurubul sunt acoperite sau închise cu o 
placă de acoperire din metal – a se vedea figura 13 .

1 Suprafața peretelui/Zidăria 

2 Diblu 

3 Panou de spate   

 

4  Suport pico și placă de acoperire 

din metal 

5 Panou de sticlă ESG 

6 Șurub cu cap înecat 

3
5

6

2

4

1

13

11 12

6. Manipularea reziduurilor
Datorită puterii lor calorice ridicate, resturile panourilor de 
spate se pretează foarte bine pentru reciclarea termică în 
instalații de ardere adecvate. Dacă reziduurile de lemn sunt 
colectate de o societate de eliminare a deșeurilor pentru 
reciclarea ulterioară, este posibil ca acestea să conțină o 
cantitate mică de materiale pe bază de lemn cu canturi ABS. 
Aspectul legat de cât de mare poate fi proporția de ABS și 
alte așa-numite impurități trebuie agreat cu societatea de 
eliminare a deșeurilor. Trebuie respectate întotdeauna legile 
și reglementările naționale specifice cu privire la eliminare.

7. Videoclip de instruire
 Aici găsiți videoclipul nostru privind 

„Prelucrarea și asamblarea blaturilor de lucru 
postformate și a panourilor de spate EGGER”. 

8. Documente suplimentare/Informații privind produsul
Informații suplimentare veți găsi accesând www.egger.com/splashback-panels
→ Instrucțiuni de prelucrare „Blaturi de lucru EGGER”  
→ Prospectul tehnic „Laminat EGGER cu structura suprafeței ST9 – Smoothtouch Matt” 
→ Prospectul tehnic „Instrucțiuni privind curățarea și întreținerea laminatelor EGGER” 
→ Prospectul tehnic „Rezistența la substanțele chimice – laminate EGGER” 

https://www.youtube.com/watch?v=-21bpyVvTyA&list=PLlOuBOw070dvRYC5ai4eUm3Znp4-dVSDS&index=13
http://www.egger.com/splashback-panels
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Profiluri
Profilurile de închidere la perete EGGER sunt realizate din două părți și se 
compun dintr-un profil de bază și un profil superior. Pe lângă aspectele 
decorative, profilul superior are și o funcție de protecție, datorită muchiei 
superioare de etanșare integrate și muchiei duble de etanșare din zona 
inferioară, cu rol de susținere.

Piese cu forme adecvate
Diferitele piese se potrivesc cu muchiile de etanșare din punct de vedere cromatic.

Prelucrare
Înaintea montării profilurilor de perete pe blatul de lucru, 
cantul lung din spate și toate canturile transversale care se 
îmbină cu un perete trebuie etanșate. Profilurile de închidere 
la perete EGGER pot fi prelucrate rapid, în câțiva pași simpli. 
Pentru a asigura o finisare impecabilă, respectați următoarea 
succesiune:

1.  După măsurare, profilurile de bază și superioare se taie în 
unghiuri drepte la lungimea necesară. Luați în considerare 
locurile de îmbinare atunci când măsurați. Preluați 
măsurile adecvate din ilustrațiile de mai jos. 

2.  La atașarea profilului de bază, asigurați-vă că suprafața 
blatului de lucru este găurită în prealabil în zona de fixare 
a șuruburilor. Găurile trebuie să fie cu cel puțin 1 mm 
mai mari decât diametrul șurubului, pentru a împiedica 
acumularea de tensiune în material. Recomandăm de 
asemenea protejarea interiorului găurii pentru șurub cu 
soluție de etanșare înaintea înșurubării pagina 29.

3.  Înșurubați profilul de bază pe blatul de lucru. Asigurați-vă 
că distanța găurii față de capăt nu este mai mare de 20 
mm și că profilul de bază este așezat corect față de perete. 
Nu trebuie utilizate șuruburi cu cap înecat pentru instalare. 
Aici se recomandă șuruburi Spax cu cap rotund, cu filet 
complet 3 × 15 mm (șapte bucăți per metru) și o parte din 
setul de accesorii.

4.  Profilul superior se atașează de profilul de bază și se 
apasă. Dacă este necesar, utilizați un ciocan și un bloc 
de lemn. În timpul procesului, muchia dublă de etanșare 
trebuie să se sprijine pe blatul de lucru și muchia simplă 
de etanșare trebuie să fie orientată în sus. 

5.  Începeți asamblarea profilului superior dintr-un colț 
interior. Atașați partea formată pentru colțul interior (90° 
sau 135°) pe profilul superior și începeți asamblarea din 
colțul corespunzător. Înainte ca profilul superior să se 
îmbine complet în profilul de bază până la următorul colț, 
trebuie atașată mai întâi următoarea piesă formată.

6.  Atașați profiluri de închidere în stânga și dreapta la 
capetele profilurilor.

Profil de închidere la perete
Profilurile de închidere la perete EGGER oferă o îmbinare armonioasă vizual și 
funcțională între blaturile de lucru EGGER și perete. Gama de culori asortate 
EGGER, împreună cu piesele cu forme adecvate și muchiile de etanșare creează o 
imagine unitară în ceea ce privește culoarea și designul. Profilurile de închidere 
la perete EGGER sunt ușor de montat și adaptat.

Profiluri de închidere dreapta/

stânga

Colț interior 90° Colț exterior 90° Colț interior 135°

1 Profil de bază

2 Profil superior

1

2

3  Muchie superioară 

de etanșare

4  Muchie dublă de 

etanșare

3

4
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Locuri de îmbinare

Profilurile de închidere la perete EGGER, piesele cu forme 
asortate și muchiile de etanșare au o rezistență termică 
de 70 °C. Cuptoarele pe gaz sau plitele pe gaz cu flacără 
deschisă depășesc această temperatură la marginea 
exterioară a oalei. Pentru a asigura faptul că profilul de 

închidere la perete nu este expus deteriorării cauzate de 
căldură, recomandăm o marjă de siguranță de 3 cm între 
marginea din spate a oalei și marginea din față a profilului 
de închidere la perete. Pentru plitele electrice, respectați  
instrucțiunile de instalare ale producătorului.

 � Pentru recomandări de culori 

pentru profiluri de închidere la 

perete, consultați pagina 42

PERFECT MATCH

Alocarea culorilor profilurilor de 
închidere la perete
Profilurile de închidere la perete oferă o îmbinare armonioasă vizual și 
funcțională între blaturile de lucru EGGER și perete. Gama de culori asortate 
EGGER, împreună cu piesele cu forme asortate și muchiile de etanșare creează o 
imagine unitară în ceea ce privește culoarea și designul. Profilurile de închidere 
la perete sunt ușor de montat și adaptat.

Profil de bază

Profil superior

Colț exterior 90°

Colț interior 90°Colț interior 135°

10,5 mm 10,5 mm

0,5 mm 0,5 mm

25,5 mm 25,5 mm12 mm

max. 20 mm

3 mm 10,5 mm 10,5 mm

Colț interior 135°

Colț exterior 90°

0,5 mm 0,5 mm

Colț interior 90°

25,5 mm 25,5 mm

Produs Dimensiuni [mm] Produs Culoarea setului  
de accesorii Livrarea include/împachetare

Profil de 
închidere  
la perete
în culoarea 
decorului 

4.100 × 25 × 25 Set de accesorii

alb

1 buc. profiluri de închidere stânga și 
dreapta
1 buc. colț interior 90°
1 buc. colț exterior 90°
1 buc. colț interior 135°
șuruburi de prindere
Set ambalat în pungă de polietilenă

bej

bej estompat

gri

antracit

gri închis

maro închis
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Conectori pentru blaturi de lucru
Blatul de lucru PerfectSense Topmatt și blatul de lucru din laminat compact necesită 
utilizarea unor conectori speciali pentru blaturi de lucru, din cauza grosimii 
materialelor. Acești conectori sunt disponibili ca set în două versiuni și pot fi 
utilizați pentru blaturi de lucru cu grosime de 12 mm și 16 mm. 

Produs Componente Dimensiuni [mm] Livrarea include Ambalaj

Conector de 12 mm  
pentru blat de lucru  
din laminat compact

tijă filetată M4 × 125 2 buc.

Set ambalat  
în pungă de 
polietilenă

placă de fixare 39 × 8 × 4 4 buc.

piuliță hexago-
nală M4, AF7 6 buc.

Conector de 16 mm  
pentru blat de lucru 
PerfectSense  
Topmatt  
cu cant drept

șurub de fixare M6 × 150 2 buc.

placă de fixare 12 × 4 × 40 4 buc.

piuliță lungă M6, AF10 2 buc.

Conectorii speciali pentru blaturi de lucru garantează o asamblare simplă și sigură. 
Numărul conectorilor depinde de lățimea blatului de lucru: 2 buc. ≤ 799 mm lățime 
și 3 buc. ≥ 800 mm lățime. Pentru instrucțiuni detaliate de prelucrare consultați 
pagina 14.

Conector de 16 mm pentru blat de lucru PerfectSense Topmatt cu cant 

drept

Schiță locaș frezat pentru conector de 16 mm - adâncime 11 mm

Conector de 12 mm pentru blat de lucru din laminat compact

Schiță locaș frezat pentru conector de 12 mm - adâncime 8 mm

R 27,5

R 3

62

8

R 25

R 3

47

8
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Set de fixare pentru chiuvete
Fixarea chiuvetelor uzuale este proiectată în general pentru blaturi de lucru cu 
grosimea de aprox. 38 mm. Setul de fixare facilitează asamblarea chiuvetelor 
pe blaturi de lucru subțiri PerfectSense Topmatt și blaturi de lucru din laminat 
compact.

Produs Material Dimensiuni [mm] Livrarea include Ambalaj

Set de fixare  
pentru 
chiuvete

Lemn masiv  
(lemn de 
esență tare)

1.000 × 16 × 20 2 buc. Șuruburi  
(18 buc.):
4 × 30 mm

Set ambalat  
în carton

500 × 16 × 20 2 buc.

Fixarea chiuvetelor clasice poate fi realizată cu setul de fixare EGGER. În combinație 
cu blaturile de lucru din laminat compact, benzile de prindere se rotesc și se lipesc 
în secțiune transversală.

Blatul de lucru PerfectSense Topmatt cu cant drept

Blat de lucru din laminat compact 
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Traversă metalică pentru 
dulapurile inferioare
Plitele și chiuvetele necesită decuparea blatului de lucru. Blatul de lucru și 
dulapurile inferioare pentru chiuvetă necesită stabilizare ulterioară. În acest 
caz s-au dovedit utile traversele metalice, utilizate și la fixarea blatului de lucru. 
Acestea sunt disponibile ca set din stoc, pentru dulapuri cu diverse lățimi și diferite 
grosimi ale pereților dulapurilor.

Produs Dimensiuni dulap Dimensiuni traversă Livrarea include/împachetare

Lățime dulap Grosime pereți dulap

Traversă metalică – 600/18
600 mm

18 mm

19 × 19 × 2 mm
2 buc. traverse incl. 4 buc. 
șuruburi de fixare pentru blat 
de lucru din laminat compact

Set ambalat în carton

Traversă metalică – 600/19 19 mm

Traversă metalică – 800/18
800 mm

18 mm

Traversă metalică – 800/19 19 mm

Traversă metalică – 900/18
900 mm

18 mm

Traversă metalică – 900/19 19 mm

Traversă metalică – 1000/18
1.000 mm

18 mm

Traversă metalică – 1000/19 19 mm

Traversă metalică – 1200/18
1.200 mm

18 mm
19 × 19 × 3 mm

Traversă metalică – 1200/19 19 mm

Șuruburile de prindere furnizate se utilizează pentru 
asamblarea blaturilor de lucru din laminat compact. 
Asigurați-vă că șurubul de prindere este înșurubat în blatul 
de lucru prin gaura lungă din traversa metalică.

În pereții dulapului trebuie respectat următorul șablon de 
găurire:
→ 2 găuri: Ø 8 mm – adâncime 7 mm
→  1 gaură: Ø 5 mm – adâncime 13 mm (dacă prinderea se 

efectuează cu un șurub Euro 6,3 × 13 mm)

55 mm

24 mm 15,5 mm

Ø 8 mm 

15,5 mm

Ø 8 mm Ø 5 mm 

Șablon de găurire pereți dulap

Șablon de găurire pereți dulap incl. înșurubare traversă

Blat de lucru PerfectSense Topmatt cu traversă metalică pentru 
dulap inferior pentru chiuvetă

Blat de lucru compact cu traversă metalică pentru dulap 
inferior pentru chiuvetă
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Soluție de etanșare pentru 
îmbinările de colț
Etanșantul a fost dezvoltat special pentru etanșarea rostului (îmbinare de 
colț) pentru blaturile de lucru din bucătărie. Etanșantul flexibil împiedică 
pătrunderea umezelii și a lichidelor în îmbinarea de colț. Acesta este rezistent 
la produse de curățare, apă, grăsimi, uleiuri etc. și este disponibil în patru 
culori diferite pentru asortarea cu decorul blatului de lucru, a se vedea și 
pagina 42. Conținutul tubului de 10 g este suficient pentru o lungime medie de 
îmbinare de colț de 600 mm.

Produs Culoare Dimensiuni Ambalaj

Soluție de 
etanșare

maro

tub de 10 g Tub ambalat în carton
gri

negru

alb

Etape de prelucrare
 
1.  Străpungeți membrana de etanșare a tubului și înșurubați unealta neagră de 

aplicare
2.  Ghidați unealta de aplicare de-a lungul rostului blatului de lucru și apăsați 

astfel încât să iasă din tub în mod uniform 
3.  Asamblați și înșurubați imediat blaturile de lucru
4.  Îndepărtați imediat orice scurgere de lichid folosind un produs de curățare 

adecvat 

Pasta de etanșare se aplică așa cum se indică mai jos, imediat înainte de 
conectarea celor două părți ale blatului de lucru.

 � Baza: polimeri cu terminații de 

silan 

 � Vâscozitate: păstos, stabil 

 � Umplere îmbinări: da

 � Întărire: peliculizare rapidă după 

aprox. 20 de minute

 � Formă îmbinare: întărire flexibilă, 

fără contractare 

 � Durată minimă de păstrare: 9 luni

 � Stabilitate termică: pe termen scurt 

până la +120 °C

 � Nu conține izocianați și silicon

 � Fără solvenți și inodor

 � Nu este necesară etichetarea

CARACTERISTICILE 
PRODUSULUI

 � Pentru recomandări de culori de 

etanșant, consultați pagina 42

PERFECT MATCH

1

2

3

1 Soluție de etanșare EGGER

2 Biscuiți (Lamello)

3 Adeziv
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3. Instrucțiuni de curățare și 
întreținere pentru blaturile de lucru 
EGGER

Curățare
Datorită suprafeței rezistente și igienice, dense, blaturile 
de lucru EGGER nu necesită nicio formă specială de îngrijire. 
Suprafețele laminate sunt realizate din hârtie decorativă 
impregnată cu melamină sau sunt lăcuite, fiind în general 
ușor de curățat.  
 
Laminatele precum PerfectSense Topmatt sugerează 
utilizatorilor că sunt mai puțin sensibile la murdărire 
datorită proprietății anti-amprente. Este valabil pentru 
transpirația de pe degete, dacă nu s-au utilizat substanțe 
de lustruit mobilierul, agenți de curățare care conțin ceară, 
spray-uri antistatice sau produse de curățare a plasticului 
cu proprietăți de degresare. Aceste produse nu trebuie 
utilizate, fiindcă au tendința de a obtura structura suprafeței 
laminatelor și de a forma un strat lipicios care atrage 
murdăria. Nu este necesară utilizarea unor produse speciale 
de îngrijire.

Curățarea suprafețelor laminatelor EGGER este în general 
ușoară, iar curățarea periodică este importantă. Pentru 
curățare se vor utiliza agenți de curățare delicați, precum cei 
pentru geamuri. Agenții de curățare nu trebuie să conțină mai 
ales componente abrazive, întrucât acestea pot avea un efect 
negativ asupra gradului de luciu sau pot zgâria suprafața. 
Intervalele de curățare trebuie adaptate la zona de utilizare și 
la gradul de murdărire. Deoarece pot să apară diferite tipuri 
de murdărie, de la ușoară și proaspătă până la accentuată 
și persistentă și se pot folosi foarte multe substanțe 
diferite, este esențială utilizarea procedurii de curățare 
corecte. În funcție de tipul de murdărire, trebuie respectate 
instrucțiunile de curățare de pe următoarele pagini. Se 
subînțelege faptul că la prima încercare de curățare se începe 
întotdeauna cu metoda cea mai puțin agresivă.

Curățare de bază
În funcție de tipul și gradul de murdărire, poate fi necesară 
efectuarea unei așa-zise curățări de bază. Produsele de 
curățare cu acțiune puternică sau cele împotriva grăsimilor, 
disponibile în comerț, și-au dovedit eficiența pentru această 
curățare de bază. În continuare regăsiți o selecție a unor 
posibile produse de curățare, cu titlu de exemplu.

Cum trebuie efectuată curățarea?
 
1.  Pulverizați pe suprafața laminatului un produs de curățare 

cu acțiune puternică sau pentru îndepărtarea grăsimilor.  

2.  Lăsați produsul de curățare să acționeze timp de maximum 
5 minute. 

3.  Îndepărtați/ștergeți produsul de curățare cu un burete sau 
cu o lavetă umedă, clătiți în repetate rânduri buretele sau 
laveta cu apă curată. 

4.  Apoi, suprafața curățată trebuie curățată din nou cu un 
burete sau o lavetă curată și apă caldă, pentru a îndepărta 
toate reziduurile agentului de curățare, pentru a nu lăsa 
urme și a nu produce decolorare. 

5.  La final, ștergeți zona curățată cu un prosop curat din 
bumbac sau hârtie. 

6.  În funcție de rezultat, puteți repeta pașii 1 – 5.

Înainte de utilizare, trebuie să consultați specificațiile 
producătorului și instrucțiunile de siguranță, precum și 
timpii de expunere. 

Marcă Producător/furnizor 

Bref Power – împotriva grăsimii 
și murdăriei arse

Henkel AG & Co. KGaA,  
Düsseldorf

Soluție de curățat care îndepăr-
tează grăsimile W5 Lidl
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Întreținere
Ca regulă generală, substanțele vărsate cum ar fi ceaiul, 
cafeaua și vinul etc., trebuie curățate imediat, deoarece, 
dacă acestea sunt lăsate să se usuce, efortul de curățare 
este mai mare. În practica zilnică trebuie să fie respectate 
următoarele instrucțiuni:

Așezarea țigărilor aprinse pe suprafața laminatului 
provoacă deteriorarea suprafeței. Utilizați 
întotdeauna o scrumieră.

Suprafețele laminatelor nu trebuie utilizate ca 
suprafață pentru tăiat, deoarece pot apărea urme de 
tăieturi chiar și pe suprafața laminatului deosebit de 
rezistent. Utilizați întotdeauna un tocător.

Trebuie evitată așezarea ustensilelor de gătit 
fierbinți, cum ar fi cratițele și tigăile, direct de 
pe plită sau din cuptor pe suprafața laminatului, 
deoarece, în funcție de expunerea la căldură, 
poate să apară modificarea aspectului lucios 
sau deteriorarea suprafeței. Folosiți întotdeauna 
suporturi rezistente la căldură.

Lichidele vărsate trebuie îndepărtate sau șterse 
imediat, deoarece expunerea prelungită la unele 
substanțe poate provoca o modificare a gradului 
de luciu al suprafeței laminatului. Lichidele vărsate 
trebuie șterse complet și repede, în special în zonele 
din jurul decupajelor și îmbinărilor.

Aceste recomandări se aplică în special suprafețelor 
laminatului mat și lucios. Acestea au un aspect și o senzație 
tactilă aparte, dar au o tendință mai accentuată de a 
prezenta urme de uzură. Suprafețele mate ale PerfectSense 
Matt (PM) și PerfectSense Topmatt (PT) au la bază o suprafață 
lăcuită cu proprietăți anti-amprentă. Suprafețele lăcuite 
netede și mate nu sunt texturate, astfel încât pot apărea 
urme de uzură mecanică. La decorurile uni, de la nuanțe 
mediu închise până la închise și la decorurile imprimate, 
urmele de uzură sunt mai vizibile decât la decorurile 
deschise. Aceasta nu reprezintă o deteriorare funcțională a 
suprafeței, este doar la nivel optic.

Laminatele EGGER sunt conforme cu standardele de calitate 
înalte ale EGGER, precum și cu standardele și reglementările 
în vigoare. Laminatele EGGER sunt testate conform EN 
438-2 în ceea ce privește toate cerințele relevante legate de 
calitate. Diferitele calități ale laminatelor necesare pentru 
domenii de utilizare specifice sunt conforme cu aceste 
cerințe. Consultați fișele tehnice ale laminatelor în cauză 
referitor la cerințele de calitate, precum și pentru datele 
tehnice.

 � Suprafețele laminatelor EGGER trebuie curățate regulat pe toată durata lor de viață.
 � Nu este necesară utilizarea de produse de îngrijire. 
 � Nu utilizați agenți degresanți sau abrazivi (de ex. pudre abrazive, bureți de sârmă). 
 � Nu utilizați substanțe de lustruit, ceruri, detergenți pentru mobilier sau înălbitori. 
 � Nu utilizați produse de curățare care conțin acizi puternici sau săruri acide puternice, de ex. 

agenți pentru îndepărtarea calcarului pe bază de acid formic și acid aminosulfuric, substanțe 
pentru curățarea țevilor, acid clorhidric, soluții de curățare pentru argint sau pentru curățarea 
cuptoarelor. 

 � Atunci când curățați cu solvenți respectați reglementările privind prevenirea accidentelor! 
Deschideți fereastra!  
Fără foc deschis! 

 � Urmele sunt cauzate de obicei de curățarea cu solvenți organici sau atunci când se utilizează 
apă rece, lavete uzate sau lavete uzate din piele pentru geamuri. Pentru efectuarea curățării 
complete fără a lăsa urme sau fără a produce decolorări, după clătirea cu apă caldă se 
recomandă uscarea suprafeței cu ajutorul unor șervețele din hârtie standard, de uz casnic. 

NOTE IMPORTANTE
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1. Praf, noroi, amestec de praf/grăsime, creion, cretă

1.1 Murdărire ușoară, recentă  
Utilizați prosoape de hârtie; lavete curate, moi (uscate sau 
umede) sau un burete. După utilizarea unei lavete umede, 
ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie absorbante.

1.2 Murdărire normală, de mai mult timp  
Utilizați apă fierbinte curată, lavete sau prosoape curate, un 
burete sau o perie moale (de ex. perie din nailon). Utilizați 
agenți de curățare normali, fără ingrediente abrazive, 
detergent pudră (în special detergent cu putere mare de 
curățare), săpun lichid sau săpun solid. Faceți mai întâi 
spumă cu soluția de agent de curățare, lăsați să acționeze 
în funcție de gradul de murdărire, apoi clătiți cu apă curată 
sau cu un detergent de geamuri, eventual clătiți repetat. 
Îndepărtați în întregime agentul de curățare pentru a nu lăsa 
urme. Ștergeți suprafața cu lavete curate, absorbante (sau, 
mai bine, cu prosoape de hârtie) până când este uscată. 
Schimbați frecvent prosoapele de hârtie.

Cuprins 
1.  Praf, noroi, amestec de praf/grăsime, creion, cretă  ...................................................................................................................................................................................36 

2.  Urme de cretă, urme de calcar (urme de apă), rugină  ...................................................................................................................................................................................37 

3.  Cafea, ceai, suc de fructe, lichide cu zahăr  .............................................................................................................................................................................................................37 

4.  Grăsime, ulei, urme de amprente, cariocă, pix, urme de cauciuc  ..................................................................................................................................................38 

5.  Urme de ceară (urme de lumânare, agenți de separare pentru prese), creioane cerate  ...........................................................................................38 

6.  Ruj, cremă de pantofi, substanță de lustruit pentru pardoseli, substanță de lustruit cu ceară, baton universal ................................ 39 

7.  Urme bacteriologice (reziduuri de săpun, excreții produse de piele, microbi, sânge, urină, vomă)  ............................................................... 39 

8.  Pete închise la culoare apărute după tratarea cu solvenți (urme)  ...................................................................................................................................................40 

9.  Acuarele, substanțe corozive, substanțe dispersate, vopsele, adezivi solubili în apă, medii disperse (PVAC)  ...................................40 

10.   Emailuri care conțin solvenți, vopsele și adezivi (reziduuri de email, spray-uri cu email,  

spray-uri colorate, cerneală de marcare)  .................................................................................................................................................................................................................. 41

11.  Emailuri și adezivi cu două componente, rășini sintetice (de ex. rășini poliuretanice)  ................................................................................................ 41 

12.  Silicon, agenți de etanșare, substanțe pentru lustruit mobilierul  ................................................................................................................................................... 41
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2. Urme de cretă, urme de calcar (urme de apă), rugină

2.1 Murdărire ușoară, recentă  
Utilizați prosoape de hârtie; lavete moi, curate (uscate 
sau umede); burete sau un produs similar. După utilizarea 
unei lavete umede, ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie 
absorbante.

2.2 Murdărire normală, de mai mult timp  
Utilizați apă fierbinte curată, lavete sau prosoape curate, un 
burete sau o perie moale (de ex. perie din nailon). Utilizați 
agenți de curățare normali, fără ingrediente abrazive, 
detergent pudră (în special detergent cu putere mare de 
curățare), săpun lichid sau săpun solid. Îndepărtați murdăria 
cu o soluție de agent de curățare sau lăsați-o să se înmoaie 
în funcție de gradul de murdărire și apoi curățați cu apă 
curată sau detergent de geamuri. Ștergeți de mai multe ori 
dacă este cazul. Îndepărtați în întregime agentul de curățare 
pentru a nu lăsa urme. Ștergeți suprafața cu lavete curate, 
absorbante (sau, mai bine, cu prosoape de hârtie) până când 
este uscată. Schimbați frecvent prosoapele de hârtie.

2.3 Urme puternice, persistente și pete vechi  
Înmuiați peste noapte utilizând detergent sau o pastă 
formată din pudră de curățat și apă. Produs de curățare lichid 
cu conținut de carbonat de calciu. Se poate utiliza o soluție 
diluată de înălbitor, dar cu foarte mare grijă. Utilizați produse 
de curățare lichide cu conținut de carbonat de calciu sau 
înălbitor doar foarte rar. Nu le utilizați însă pe suprafețele 
foarte lucioase. Anumite urme de calcar se pot îndepărta cu 
un agent de curățare acid (de ex. acid acetic 10% sau acid 
citric).

3. Cafea, ceai, suc de fructe, lichide cu zahăr

3.1 Murdărire ușoară, recentă  

Utilizați prosoape de hârtie; lavete moi, curate (uscate 
sau umede); burete sau un produs similar. După utilizarea 
unei lavete umede, ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie 
absorbante.

3.2 Murdărire normală, de mai mult timp  
Utilizați apă fierbinte curată, lavete sau prosoape curate, un 
burete sau o perie moale (de ex. perie din nailon). Utilizați 
agenți de curățare normali, fără ingrediente abrazive, 
detergent pudră (în special detergent cu putere mare de 
curățare), săpun lichid sau săpun solid. Îndepărtați murdăria 
cu o soluție de agent de curățare sau lăsați-o să se înmoaie 
în funcție de gradul de murdărire și apoi curățați cu apă 
curată sau detergent de geamuri. Ștergeți de mai multe ori 
dacă este cazul. Îndepărtați în întregime agentul de curățare 
pentru a nu lăsa urme. Ștergeți suprafața cu lavete curate, 
absorbante (sau, mai bine, cu prosoape de hârtie) până când 
este uscată. Schimbați frecvent prosoapele de hârtie. 

3.3 Urme puternice, persistente și pete vechi  
Înmuiați peste noapte utilizând detergent sau o pastă 
formată din pudră de curățat și apă. Produs de curățare lichid 
cu conținut de carbonat de calciu. Se poate utiliza o soluție 
diluată de înălbitor, dar cu foarte mare grijă. Utilizați produse 
de curățare lichide cu conținut de carbonat de calciu sau 
înălbitor doar foarte rar.  
Nu le utilizați însă pe suprafețele foarte lucioase.
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4. Grăsime, ulei, urme de amprente, cariocă, pix, urme de cauciuc

4.1 Urme ușoare, recente  
Utilizați prosoape de hârtie; lavete moi, curate (uscate sau 
umede); burete sau un produs similar. După utilizarea unei 
lavete umede, ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie absorbante.
 

4.2 Murdărire normală, de mai mult timp  
Utilizați apă fierbinte curată, lavete sau prosoape curate, un 
burete sau o perie moale (de ex. perie din nailon). Utilizați 
agenți de curățare normali, fără ingrediente abrazive, 
detergent pudră (în special detergent cu putere mare de 
curățare), săpun lichid sau săpun solid. Îndepărtați murdăria 
cu o soluție de agent de curățare sau lăsați-o să se înmoaie 
în funcție de gradul de murdărire și apoi curățați cu apă 
curată sau detergent de geamuri. Ștergeți de mai multe ori 
dacă este cazul. Îndepărtați în întregime agentul de curățare 
pentru a nu lăsa urme. Ștergeți suprafața cu lavete curate, 
absorbante (sau, mai bine, cu prosoape de hârtie) până când 
este uscată. Schimbați frecvent prosoapele de hârtie. 
 

4.3 Urme puternice, persistente și pete vechi  

Înmuiați peste noapte utilizând detergent sau o pastă 
formată din pudră de curățat și apă. Produs de curățare lichid 
cu conținut de carbonat de calciu. Se poate utiliza o soluție 
diluată de înălbitor, dar cu foarte mare grijă. Utilizați produse 
de curățare lichide cu conținut de carbonat de calciu sau 
înălbitor doar foarte rar. Nu le utilizați însă pe suprafețele 
foarte lucioase.

5. Urme de ceară (lumânări, agenți de separare pentru prese), creioane cerate

5.1 Murdărire ușoară, recentă  
Utilizați prosoape de hârtie; lavete moi, curate (uscate 
sau umede); burete sau un produs similar. După utilizarea 
unei lavete umede, ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie 
absorbante.
 

5.2 Murdărire normală, de mai mult timp  

Îndepărtați ceara sau parafina cu grijă, cu mâna. Evitați 
utilizarea racletelor - utilizați spatule de plastic sau lemn. 
Îndepărtați toate urmele utilizând hârtie absorbantă și fierul 
de călcat. Pentru curățarea ulterioară, utilizați apă fierbinte 
curată, lavete sau prosoape curate, un burete sau o perie 
moale (de ex. perie din nailon). Utilizați agenți de curățare 
normali, fără ingrediente abrazive, detergent pudră (în 
special detergent cu putere mare de curățare), săpun lichid 
sau săpun solid. Îndepărtați murdăria cu o soluție de agent 
de curățare sau lăsați-o să se înmoaie în funcție de gradul 
de murdărire și apoi curățați cu apă curată sau detergent 
de geamuri. Ștergeți de mai multe ori dacă este cazul. 

Îndepărtați în întregime agentul de curățare pentru a nu lăsa 
urme. Ștergeți suprafața cu lavete curate, absorbante (sau, 
mai bine, cu prosoape de hârtie) până când este uscată. 
Schimbați frecvent prosoapele de hârtie.  
 

5.3 Urme puternice, persistente și pete vechi  
Înmuiați peste noapte utilizând detergent sau o pastă 
formată din pudră de curățat și apă. Produs de curățare lichid 
cu conținut de carbonat de calciu. Se poate utiliza o soluție 
diluată de înălbitor, dar cu foarte mare grijă. Utilizați produse 
de curățare lichide cu conținut de carbonat de calciu sau 
înălbitor doar foarte rar. Nu le utilizați însă pe suprafețele 
foarte lucioase.
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6. Ruj, cremă de pantofi, substanță de lustruit pentru pardoseli, substanță de 
lustruit cu ceară

6.1 Murdărire ușoară, recentă  
Utilizați prosoape de hârtie; lavete moi, curate (uscate sau 
umede); burete sau un produs similar. După utilizarea unei 
lavete umede, ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie absorbante.

6.2 Murdărire normală, de mai mult timp  

Utilizați apă fierbinte curată, lavete sau prosoape curate, un 
burete sau o perie moale (de ex. perie din nailon). Utilizați 
agenți de curățare normali, fără ingrediente abrazive, 
detergent pudră (în special detergent cu putere mare de 
curățare), săpun lichid sau săpun solid. Îndepărtați murdăria 
cu o soluție de agent de curățare sau lăsați-o să se înmoaie 
în funcție de gradul de murdărire și apoi curățați cu apă 
curată sau detergent de geamuri. Ștergeți de mai multe ori 
dacă este cazul. Îndepărtați în întregime agentul de curățare 
pentru a nu lăsa urme. Ștergeți suprafața cu lavete curate, 
absorbante (sau, mai bine, cu prosoape de hârtie) până când 
este uscată. Schimbați frecvent prosoapele de hârtie.

6.3 Urme puternice, persistente și pete vechi  

Înmuiați peste noapte utilizând detergent sau o pastă 
formată din pudră de curățat și apă. Produs de curățare lichid 
cu conținut de carbonat de calciu. Se poate utiliza o soluție 
diluată de înălbitor, dar cu foarte mare grijă. Utilizați produse 
de curățare lichide cu conținut de carbonat de calciu sau 
înălbitor doar foarte rar. Nu le utilizați însă pe suprafețele 
foarte lucioase.

7. Urme bacteriologice  
(reziduuri de săpun, excreții produse de piele, microbi, sânge, urină, vomă)

7.1 Murdărire ușoară, recentă 
Utilizați prosoape de hârtie; lavete moi, curate (uscate sau 
umede); burete sau un produs similar. După utilizarea unei 
lavete umede, ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie absorbante.

7.2 Murdărire normală, de mai mult timp  
Utilizați apă fierbinte curată, lavete sau prosoape curate, un 
burete sau o perie moale (de ex. perie din nailon). Utilizați 
agenți de curățare normali, fără ingrediente abrazive, 
detergent pudră (în special detergent cu putere mare de 
curățare), săpun lichid sau săpun solid. Îndepărtați murdăria 
cu o soluție de agent de curățare sau lăsați-o să se înmoaie 
în funcție de gradul de murdărire și apoi curățați cu apă 
curată sau detergent de geamuri. Ștergeți de mai multe ori 
dacă este cazul. Îndepărtați în întregime agentul de curățare 
pentru a nu lăsa urme. Ștergeți suprafața cu lavete curate, 
absorbante (sau, mai bine, cu prosoape de hârtie) până 
când este uscată. Schimbați frecvent prosoapele de hârtie. 
Tratați suplimentar cu dezinfectant conform reglementărilor 
relevante.

7.3 Urme puternice, persistente și pete vechi  
Înmuiați peste noapte utilizând detergent sau o pastă 
formată din pudră de curățat și apă. Produs de curățare lichid 
cu conținut de carbonat de calciu. Se poate utiliza o soluție 
diluată de înălbitor, dar cu foarte mare grijă. Utilizați produse 
de curățare lichide cu conținut de carbonat de calciu sau 
înălbitor doar foarte rar. Nu le utilizați însă pe suprafețele 
foarte lucioase. Tratați suplimentar cu dezinfectant conform 
reglementărilor relevante.
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8. Pete închise la culoare apărute după tratarea cu solvenți (urme)

8.1 Murdărire ușoară, recentă  
Utilizați prosoape de hârtie; lavete moi, curate (uscate 
sau umede); burete sau un produs similar. După utilizarea 
unei lavete umede, ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie 
absorbante.

9. Acuarele, substanțe corozive, vopsele de dispersie și adezivi de dispersie  
(PVAC – acetat de polivinil)

9.1 Murdărire ușoară, recentă  
Utilizați prosoape de hârtie; lavete moi, curate (uscate 
sau umede); burete sau un produs similar. După utilizarea 
unei lavete umede, ștergeți ulterior cu prosoape de hârtie 
absorbante.

9.2 Murdărire normală, de mai mult timp  
Utilizați apă fierbinte curată, lavete sau prosoape curate, un 
burete sau o perie moale (de ex. perie din nailon). Utilizați 
agenți de curățare normali, fără ingrediente abrazive, 
detergent pudră (în special detergent cu putere mare de 
curățare), săpun lichid sau săpun solid. Îndepărtați murdăria 
cu o soluție de agent de curățare sau lăsați-o să se înmoaie 
în funcție de gradul de murdărire și apoi curățați cu apă 
curată sau detergent de geamuri. Ștergeți de mai multe ori 
dacă este cazul. Îndepărtați în întregime agentul de curățare 
pentru a nu lăsa urme. Ștergeți suprafața cu lavete curate, 
absorbante (sau, mai bine, cu prosoape de hârtie) până 
când este uscată. Schimbați frecvent prosoapele de hârtie. 
Dacă murdăria nu a fost îndepărtată cu o soluție de agent 
de curățare, poate fi tratată din nou cu un solvent organic, 
de ex. acetonă, alcool, benzină de curățat sau agent de 
îndepărtare a lacului de unghii. 

9.3 Urme puternice, persistente și pete vechi  
Înmuiați cu apă sau solvent organic, apoi curățați prin 
exfoliere. Pentru adezivi modificați cu rezistență ridicată la 
apă se vor utiliza agenți de curățare speciali.
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10. Emailuri care conțin solvenți, vopsele și adezivi  
(reziduuri de email, spray-uri cu email, spray-uri colorate, cerneală de marcare)

La utilizarea adezivilor sau a emailurilor în producție, se 
recomandă consultarea cu fabricanții, pentru a se identifica 
agenții de curățare care se pretează cel mai bine la curățarea 
murdăriei care poate apărea în timpul producției.
 

10.1 Murdărire ușoară, recentă și murdărire normală, de 
mai mult timp Îndepărtați imediat utilizând solvenți organici, 
de ex. acetonă, alcool, benzină de curățat sau agent de 
îndepărtare a lacului de unghii.

10.2 Urme puternice, persistente și pete vechi  

Înmuiați cu apă sau solvent organic, apoi curățați prin 
exfoliere. Pentru adezivi modificați cu rezistență ridicată 
la apă se vor utiliza agenți de curățare speciali. Uneori, 
reziduurile de culori pot fi îndepărtate cu mâna după întărire. 
Graffiti necesită o curățare specială.

11. Emailuri și adezivi cu două componente, rășini sintetice, de ex. poliuretan

La utilizarea adezivilor sau a emailurilor în producție, se 
recomandă consultarea cu fabricanții, pentru a se identifica 
agenții de curățare care se pretează cel mai bine la curățarea 
murdăriei care poate apărea în timpul producției.

11.1 Murdărire ușoară, recentă 
Curățarea este posibilă numai înainte de întărire. Îndepărtați 
imediat utilizând apă sau solvent organic

11.2 Murdărire normală, de mai mult timp, 
precum și urme puternice, persistente și pete 
vechi 
Nu este posibilă curățarea! Reziduurile de adezivi de 
condensare sau adezivi de reacție nu mai pot fi îndepărtate.

12. Silicon, agenți de etanșare, substanțe pentru lustruit mobilierul

12.1 Murdărire ușoară, recentă 
Ștergeți până la uscare – utilizați un agent de îndepărtare a 
siliconului, dacă este cazul.
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4. Culori pentru accesorii în funcție de decorul blaturilor de 
lucru

W1000 ST76  
Alb Premium

Set de accesorii: alb
Soluție de etanșare: alb

W1100 PT  
Alb alpin

Set de accesorii: n/a
Soluție de etanșare: alb

W1101 ST76  
Alb alpin colorat în masă

Set de accesorii: n/a
Soluție de etanșare: alb

U702 ST89  
Gri cașmir

Set de accesorii: gri
Soluție de etanșare: gri

U7081 ST76  
Gri deschis colorat în masă

Set de accesorii: n/a
Soluție de etanșare: gri

U763 ST76  
Gri sidefat

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

U999 PT  
Negru

Set de accesorii: n/a
Soluție de etanșare: negru

U999 ST76  
Negru

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

U999 ST89  
Negru

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

H050 ST9  
Woodblocks natur

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

H110 ST9  
Pin Sealand

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: maro

H194 ST12  
Nuc lamelar

Set de accesorii: bej estompat
Soluție de etanșare: maro

H195 ST10  
Stejar Castle

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: maro

H197 ST10  
Lemn Vintage natur

Set de accesorii: bej estompat
Soluție de etanșare: maro

H198 ST10  
Lemn Vintage gri 

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: maro

H1145 ST10  
Stejar Bardolino natur

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

H1176 ST37  
Stejar Halifax alb

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

H1180 ST37  
Stejar Halifax natur

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

H1181 ST37  
Stejar Halifax tabac

Set de accesorii: maro 
închis
Soluție de etanșare: maro

H1313 ST10  
Stejar Whiteriver gri maro

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

H1318 ST10  
Stejar sălbatic natur

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

H1486 ST36  
Pin Pasadena

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

H2031 ST10  
Stejar Halford negru

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

H2032 ST10  
Stejar Hunton deschis

Set de accesorii: maro 
închis
Soluție de etanșare: maro

H2033 ST10  
Stejar Hunton închis

Set de accesorii: maro 
închis
Soluție de etanșare: maro

H3133 ST12  
Stejar Davos maro trufă

Set de accesorii: maro 
închis
Soluție de etanșare: maro

H3176 ST37  
Stejar Halifax cositor

Set de accesorii: maro 
închis
Soluție de etanșare: maro

H3303 ST10  
Stejar Hamilton natur

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

H3330 ST36  
Stejar Anthor natur

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

H3331 ST10  
Stejar Nebraska natur

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

H1344 ST32  
Stejar Sherman maro cognac

Set de accesorii: bej estompat
Soluție de etanșare: maro

H1401 ST22  
Pin Cascina

Set de accesorii: gri
Soluție de etanșare: gri

H193 ST12  
Stejar lamelar

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro
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F014 ST9  
Marmură Engelsberg 

Set de accesorii: maro închis 
Soluție de etanșare: alb 

F021 ST75  
Terrazzo Triestino gri

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

F028 ST89  
Granit Vercelli antracit

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

F041 ST15  
Sonora Stone alb

Set de accesorii: alb
Soluție de etanșare: alb

F093 ST15  
Marmură Cipollino gri

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

F094 ST15  
Marmură Cipollino negru-cupru

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: maro

F095 ST87  
Marmură Siena gri

Set de accesorii: gri
Soluție de etanșare: gri

F104 ST2  
Marmură Latina

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: alb

F112 ST9  
Marmură Florence gri

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

F117 ST76  
Ventura Stone negru

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

F121 ST87  
Metal Rock antracit

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: gri

F187 ST9  
Beton Chicago gri închis

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

F204 ST75  
Marmură Carrara alb

Set de accesorii: alb
Soluție de etanșare: alb

F205 ST9  
Pietra Grigia antracit

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: gri

F206 PT  
Pietra Grigia negru

Set de accesorii: n/a
Soluție de etanșare: negru

F206 ST9  
Pietra Grigia negru

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

F221 ST87  
Ceramică Tessina crem

Set de accesorii: gri
Soluție de etanșare: maro

F222 ST76  
Ceramică Tessina Terra

Set de accesorii: n/a
Soluție de etanșare: negru

F242 ST10  
Ardezie Jura antracit

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

F292 ST10  
Travertin Tivoli bej

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

F302 ST87  
Ferro bronz

Set de accesorii: maro 
închis
Soluție de etanșare: maro

F311 ST87  
Ceramic antracit

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: negru

F371 ST89  
Granit Galizia gri-bej

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

F385 ST10  
Ciment

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: alb

F484 ST87  
Sparkle ruginiu

Set de accesorii: gri
Soluție de etanșare: gri

F502 ST2  
Aluminiu periat fin

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

F508 ST10  
Iută vintage negru

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

F627 PT  
Oțel închis

Set de accesorii: n/a
Soluție de etanșare: gri

F637 ST16  
Chromix alb

Set de accesorii: gri
Soluție de etanșare: alb

F812 PT  
Marmură Levanto alb

Set de accesorii: n/a
Soluție de etanșare: alb

F812 ST9  
Marmură Levanto alb

Set de accesorii: gri închis 
Soluție de etanșare: alb

F186 ST9  
Beton Chicago gri deschis

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

F333 ST76  
Beton ornamental gri

Set de accesorii: gri închis
Soluție de etanșare: gri

H3730 ST10  
Hicori natur

Set de accesorii: bej
Soluție de etanșare: maro

F011 ST9  
Granit Magma gri

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: gri

F012 ST9  
Granit Magma roșu

Set de accesorii: antracit
Soluție de etanșare: gri
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www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol 

Austria

t +43 50 600 - 0

info-sjo@egger.com

EGGER Romania SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuți, jud. Suceava 

România

t +40 372 4 - 38000 

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Tiroler Straße 16

3105 Unterradlberg 

Austria

t +43 50 600 - 12217

info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o. o.

Biskupiec-Kolonia Druga

ul. św. Józefa 1

11-300 Biskupiec 

Polonia

t +48 89 332 81 03 

info-bis@egger.com

Bulgaria

EGGER Bulgaria

t +359 24 96 20 20

info-bg@egger.com

Croația

EGGER HR / BA

t +385 42 302 161

info-hr@egger.com

CZ / SK

EGGER CZ s.r.o.

t +420 495 531 531

info-cz@egger.com

Grecia

NC Arbor Timber Products

t +30 210 800 2145

info-gr@egger.com

Ungaria

EGGER Ungaria

t +36 30 6700233

info-hu@egger.com

Lituania

EGGER Baltic UAB

t +370 5219 00 03

sc.baltics@egger.com

Polonia

EGGER Polonia

t +48 61 650 36 01

info-pl@egger.com

România

EGGER Romania

t +40 372 438 000

info-ro@egger.com

Serbia

EGGER RS / ME / MK / XK

t +381 62 283842

info-rs@egger.com

Slovenia

EGGER Slovenia

t +386 40 301619

info-si@egger.com

Turcia

EGGER Dekor A.Ş.

t +90 262 648 45 00

info-tr@egger.com

Ucraina

EGGER Ucraina

t +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

http://www.egger.com

