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Πάγκοι Compact
Πάγκος ανθεκτικός στην 
υγρασία σε μοντέρνα, 
λεπτή εμφάνιση

Μοντέλα πάγκων  
Με τους πάγκους EGGER μπορείτε να εκπληρώσετε τις επιθυμίες 
των πελατών σας για μοντέρνα σχέδια και σύγχρονη σχεδίαση. Με 
τους πάγκους Feelwood, μπορείτε να πετύχετε ξύλινες επιφάνειες 
με φυσική εμφάνιση, όπου η υφή και η όψη του σχεδίου συγχρονί-
ζονται. Με τους νέους πάγκους Compact και PerfectSense Topmatt 
με ταινία περιθωρίου, ανταποκρίνεστε στην τάση που αφορά τα 
υλικά με μικρό πάχος. Η σειρά ολοκληρώνεται με τους καθιερωμέ-
νους, κλασικούς πάγκους Postforming. Περισσότερες πληροφορίες 
στην τοποθεσία » www.egger.com/worktop-variety

Πάγκοι Postforming 
Ενιαία φορμάικα χωρίς ενώσεις  
από την επιφάνεια έως την ακτίνα και  
την κάτω πλευρά

Πάγκοι Feelwood με 
ταινία περιθωρίου
Απομιμήσεις ξύλου με 
εντυπωσιακή, αυθεντική 
όψη και αίσθηση

Πάγκοι PerfectSense® Topmatt  
με ταινία περιθωρίου
Εξαιρετικά ματ και βελούδινη, ζεστή 
επιφάνεια, με ιδιότητα προστασίας από 
τα δακτυλικά αποτυπώματα

http://www.egger.com/worktop-variety
http://www.egger.com/worktop-variety
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Όλες οι οδηγίες επεξεργασίας συντάχθηκαν με προσοχή, εξ' όσων γνωρίζουμε. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 

βασίζονται στην πρακτική εμπειρία και σε εσωτερικές δοκιμές και αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών 

μας. Προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος ή την 

καταλληλότητα για ειδικές εφαρμογές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για λάθη, σφάλματα στα πρότυπα ή τυπογραφικά 

λάθη. Επίσης, λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων EGGER, όπως και τυχόν τροποποιήσεων των προτύπων 

και των διατάξεων δημοσίου δικαίου, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές αλλαγές. Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενα 

αυτών των οδηγιών επεξεργασίας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως οδηγίες χρήσης ή ως περιεχόμενα με νομικά 

δεσμευτική ισχύ. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας μας.
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Πάγκος PerfectSense Topmatt με ταινία περιθωρίου –  
Μοντέλο 100/1.5

1. Περιγραφή υλικού
Η σειρά πάγκων της EGGER έχει μεγάλη ποικιλία και περιλαμβάνει και άλλα μοντέλα και επιλογές, πέραν του κλασικού πάγκου 
Postforming.

1. Οδηγίες επεξεργασίας πάγκων EGGER
Λόγω της λειτουργικότητάς τους, οι πάγκοι της EGGER χρησιμοποιούνται σε κουζίνες, 
μπάνια και γραφεία, ως λύσεις εξοπλισμού καταστημάτων, αλλά και ως οικιακά έπιπλα. 
Ό,τι συνθήκες και αν επικρατούν σε καθημερινή βάση, οι επιφάνειες θα διατηρήσουν 
τα χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσής τους, με την προϋπόθεση ότι ακολουθείτε κατά 
γράμμα τις συστάσεις μας σχετικά με την επεξεργασία και τη συναρμολόγηση. Οι 
παρακάτω οδηγίες αφορούν σε επιφάνειες εργασίας για κουζίνα.
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1 Φορμάικα 

2 Eurospan, 38 mm

3  Προστατευτικό στρώμα υψηλής 

πυκνότητας

4 Φορμάικα εξισορρόπησης

5 UV Επίστρωση βερνικιού

6 Στεγανωτικό υλικό

1  Διακοσμητική επίστρωση 

φορμάικας – Feelwood

2 Eurospan, 38 mm

3 Ταινία περιθωρίου ABS, 1,5 mm

4 Φορμάικα εξισορρόπησης
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Πάγκος Compact Laminate – Μοντέλο 90/1.0

1 Φορμάικα PerfectSense Topmatt 

2 MDF, 16 mm

3 Ταινία περιθωρίου ABS, 1,5 mm

4 Φορμάικα εξισορρόπησης

1 Διακοσμητική επίστρωση Compact Laminate 

2 Πυρήνας Compact Laminate, 12 mm

3 Φρεζαρισμένες λοξοτομημένες ακμές στις διαμήκεις πλευρές
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2. Μεταφορά, αποθήκευση και χειρισμός

2.1 Μεταφορά 
Συνήθως η συσκευασία και η μεταφορά των πάγκων γίνεται όπως 
φαίνεται στην εικόνα – βλ. εικόνα 1 . Οι συσκευασίες πρέπει 
να μεταφέρονται στεγνές και να μην εκτίθενται σε καιρικές 
συνθήκες. Επιπλέον, σε περίπτωση μεταφοράς, το φορτίο πρέπει 
να ασφαλίζεται από τυχόν ολίσθηση και πτώση με τη χρήση 
κατάλληλων ασφαλιστικών μέσων (ιμάντες πρόσδεσης, ιμάντες 
τάνυσης κ.λπ.). Πρέπει να χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά 
στρώματα για την αποφυγή ολίσθησης του φορτίου. 

Κατά τη χειροκίνητη μεταφορά πάγκων μεγάλου μήκους, 
κυρίως των "πάγκων Compact Laminate" και των 
"πάγκων PerfectSense Topmatt", η μεταφορά πρέπει 
να πραγματοποιείται από τα άκρα για να αποτρέπεται η 
πρόκληση κάμψεων.

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

1 Χαρτοκιβώτιο 

2 Πλαστική ταινία

3 Ετικέτα παλέτας

4 Πάγκοι

5 Επιφάνεια κάλυψης

6 Δοκοί στήριξης

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

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

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

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

1

2

1

3

45

6



6

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

3.1 Κίνδυνος για την υγεία λόγω 
δημιουργίας σκόνης
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μπορεί να δημιουργηθεί 
σκόνη. Υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης του δέρματος 
και της αναπνευστικής οδού. Ανάλογα με την επεξεργασία 
και το μέγεθος των σωματιδίων, ειδικά κατά την εισπνοή 
σκόνης, ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω κίνδυνοι για την 
υγεία. Η δημιουργία σκόνης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
κατά την αξιολόγηση κινδύνων στον χώρο εργασίας. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση διαδικασιών μηχανικής 
κατεργασίας (π.χ. κοπή, πλάνισμα, φρεζάρισμα), πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εξαγωγής 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγεία και 
την ασφάλεια. Αν δεν παρέχεται επαρκής αναρρόφηση, 
πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτικός αναπνευστικός 
εξοπλισμός. 

3.2 Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης
Η σκόνη που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας μπορεί να προκαλέσει κινδύνους πυρκαγιάς 
και έκρηξης. Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας 
και προστασίας από πυρκαγιά.

 
3.3 Κοπή
Οι πάγκοι μπορούν να κοπούν στην κατάλληλη διάσταση με τη 
χρήση τυπικού εξοπλισμού για ξυλουργικές εργασίες, π.χ. με 
πριόνια για πάνελ, κυκλικά πριόνια, κυκλικά πριόνια χειρός ή 
σέγες, αλλά και ρούτερ CNC. Τα πριόνια για πάνελ ή τα κυκλικά 
πριόνια χρησιμοποιούνται γενικώς για την κοπή των πάγκων 
στις επιθυμητές διαστάσεις. Ένα καλό αποτέλεσμα κοπής 
εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως το κατά πόσον 
η πλευρά του σχεδίου βλέπει προς τα επάνω, την προεξοχή της 
πριονολάμας, την ταχύτητα τροφοδοσίας, το σχήμα και το βήμα 
οδόντωσης και την ταχύτητα περιστροφής και κοπής.
 
Παράδειγμα – Κυκλικό πριόνι:
→ Ταχύτητα κοπής: περίπου 40 έως 60 m/sec.
→ Ταχύτητα περιστροφής: περίπου 3.000 έως 4.000 rpm.
→  Ταχύτητα τροφοδοσίας: περίπου 10 έως 20 m/min 

(χειροκίνητη τροφοδοσία)

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

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

2

Επίπεδο δόντι Μυτερό δόντι Duplovit

Εναλλασσόμενο λοξοτομημένο δόντι Δόντι Duplovit με λοξοτόμηση Τραπεζοειδές επίπεδο δόντι

Κοίλο δόντι Duplovit
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Τύπος πριονιού Πλευρά 
σχεδίου Εφαρμογή

Πριόνια για πάνελ ή κυκλικά πριόνια 
 
Ο πάγκος τοποθετείται επάνω 
στο φορέα του οδηγού κοπής και 
προωθείται προς το κυκλικό πριόνι. 
 
Το μπροστινό άκρο 1  τοποθετείται 
προς τη ράγα του οδηγού.

πάνω πλευρά

Κυκλικά πριόνια χειρός ή σέγες 
 
Το κυκλικό πριόνι χειρός καθοδηγείται 
κόντρα στον πάγκο. 
 
Το μπροστινό άκρο 1  βρίσκεται προς 
την πλευρά του χειριστή.

κάτω πλευρά

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

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

Μηχανές φρεζαρίσματος άκρων, λίμες, καλέμια ή αιχμηρές 
πλάνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φινίρισμα των 
μελαμινικών ταινιών περιθωρίου. Η κοπή πρέπει να γίνεται 
πάντα ασκώντας μικρή πίεση και υπό πλάγια γωνία ως προς την 
ταινία περιθωρίου (διάτμηση). Η μελαμινική ταινία περιθωρίου 
EGGER και οι ταινίες περιθωρίου ABS χρησιμοποιούνται για την 
προστασία και τη σχεδίαση των πάγκων. Αν οι απροστάτευτες 
περιοχές των ταινιών περιθωρίου αλλά και τα τμήματα αποκοπής 

για εστίες ή νεροχύτες εκτεθούν σε υγρασία, το υλικό θα 
διογκωθεί. Αυτό θα συμβεί επίσης σε πάγκους με πυρήνα 
μοριοσανίδας P3 (V100), οι οποίοι συχνά περιγράφονται, 
εσφαλμένα, ως "ανθεκτικοί στην υγρασία".

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

Από την άλλη, ο πάγκος Compact Laminate έχει ομοιογενή, 
κλειστά άκρα λόγω κατασκευής. Επιπλέον, ο πάγκος διαθέτει 
φρεζαρισμένες λοξοτομημένες ακμές στις διαμήκεις πλευρές. 
Αν οι διαστάσεις των πάνελ αλλάξουν, τα άκρα θα πρέπει να 
φρεζαριστούν κατά προτίμηση μετά από την κοπή. Για ακόμα 
πιο λαμπερή εμφάνιση της ποιότητας των άκρων, συνιστάται 
η επάλειψη των άκρων Compact Laminate με λάδι. Το λάδι 
προσφέρει επιπλέον προστασία από ρύπους και τις ανεπιθύμητες 
οξειδωτικές επιδράσεις. Έτσι, η μόνιμα άψογη εμφάνιση είναι 
εγγυημένη.

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

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

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ ΑΚΡΏΝ

Κατεύθυνση 
τροφοδοσίας

Κατεύθυνση τροφοδοσίας

1

1
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Τα τμήματα αποκοπής πρέπει να σχηματίζονται κατά 
προτίμηση με φορητό ρούτερ χειρός ή CNC. Όταν 
χρησιμοποιείτε σέγα, στις γωνίες των τμημάτων αποκοπής 
πρέπει να γίνεται προδιάτρηση με κατάλληλη ακτίνα και 
το υλικό να αφαιρείται από ακτίνα σε ακτίνα. Πρέπει να 
πραγματοποιείτε την κοπή από την κάτω πλευρά του πάγκου 
για να μην αποκολλάται η επίστρωση φορμάικας. Τα άκρα 
πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο, να λειαίνονται ή να 
φρεζάρονται χειροκίνητα για την εξάλειψη τυχόν ρωγμών 
λόγω του κοπιδιάσματος. 

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

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες και συστάσεις αντίστοιχων 
εργαλείων για τον πάγκο Compact Laminate, ανατρέξτε στις 
Οδηγίες Επεξεργασίας «Compact Laminate EGGER»".

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

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

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

3

4

Σωστό Λάθος

×

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

Από την άλλη, οι πάγκοι Compact Laminate είναι ανθεκτικοί στην 
υγρασία λόγω κατασκευής. Παρ' όλα αυτά, συνιστάται η χρήση 
υλικού στεγανοποίησης. Πέρα από την οπτική σφράγιση, το 
υλικό στεγανοποίησης αποτρέπει επίσης την εισχώρηση υγρών 
μέσα στο ντουλάπι. Όταν χρησιμοποιείτε στεγανωτικά, πρέπει να 
χρησιμοποιείτε και αστάρι: είτε αστάρι που δημιουργεί μεμβράνη 
είτε αστάρι για καθαρισμό, ανάλογα με το υλικό.  
 
Πρέπει να τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή 
κατά τη χρήση αυτών των υλικών. 

Πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζετε τις επιφάνειες πριν από 
τη στεγανοποίηση και να τηρείτε το χρόνο στεγνώματος όταν 
χρησιμοποιείτε αστάρι. Κατά την τοποθέτηση του στεγανωτικού, 
μην αφήνετε κενά ή οπές και, στη συνέχεια, να λειαίνετε την 
επιφάνεια με νερό και απορρυπαντικό. Προστατεύετε τις 

περιοχές κοντά στα σημεία σύνδεσης για να μην λερώνεται η 
επιφάνεια.  

Τυχόν σωλήνες ή αγωγοί που θα 
φτάσουν μέχρι την επιφάνεια 

του πάγκου εργασίας και 
θα τη διαπεράσουν, 
θα πρέπει να 
κεντράρονται με 
ελάχιστη απόσταση 
2 με 3 mm σε 

κάθε πλευρά και 
να στεγανοποιούνται 

προσεκτικά – βλ. εικόνα 5 .

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

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

4. Επεξεργασία και συναρμολόγηση
Οι πάγκοι έχουν καλή διαστασιακή σταθερότητα. Οι 
κλιματολογικές μεταβολές προκαλούν τη συστολή 
ή διαστολή του πάγκου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές ως προς τις διαστάσεις. 
Οι μεταβολές στις διαστάσεις του πάγκου Compact 
Laminate είναι περίπου μισές κατά μήκος σε σχέση με κατά 
πλάτος. Κατά την επεξεργασία και τη σχεδίαση πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στη διαστασιακή 
σταθερότητα. Κατά κανόνα, πρέπει να παρέχεται διάκενο 
διαστολής 2,0 mm/m.

4.1 Τοποθέτηση νεροχυτών και εστιών
Τα τμήματα αποκοπής για εστίες ή νεροχύτες πρέπει 
να σχηματίζονται σύμφωνα με τις μετρήσεις και τις 
λεπτομέρειες τοποθέτησης ή/και σύμφωνα με τα πρότυπα 
που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Τα άκρα των 
σημείων αποκοπής πρέπει να προστατεύονται προσεκτικά 

6

Ξηρή στεγανοποίηση

5

από την υγρασία, σύμφωνα με την ενότητα "Στεγανοποίηση 
άκρων, τμημάτων αποκοπής και οπών διάτρησης". Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι διατάξεις στεγανοποίησης και οι βίδες 
σύνδεσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή, σύμφωνα 
με τις οδηγίες συναρμολόγησης – βλ. εικόνα 6 .
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Για κάθε τύπο εστίας – από ανοξείδωτο χάλυβα ή κεραμικό 
υλικό – τα τμήματα αποκοπής πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να σχηματίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα 
τοποθέτησης που παρέχει ο κατασκευαστής. Διασφαλίστε 
σωστό κεντράρισμα και επαρκές περιθώριο ασφαλείας για 
το τμήμα αποκοπής, ιδιαίτερα για τις εστίες. Ώς πρόσθετο 
μέτρο προστασίας από την απορρόφηση θερμότητας, 
συνιστάται η τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας αλουμινίου 
ή μεταλλικού προφίλ στα άκρα – βλ. εικόνα 7 . Η εστία 
δεν πρέπει να εφάπτεται με την επιφάνεια για λόγους 
ασφαλείας, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν 
υψηλές θερμοκρασίες έως και 150 °C σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας. Επιπλέον επιλογές εγκατάστασης είναι η 
τοποθέτηση σε ευθυγράμμιση με την επιφάνεια ή η λύση 
τοποθέτησης κάτω από την επιφάνεια του πάγκου. Για την 
εκδοχή ευθυγραμμισμένης τοποθέτησης, ο πυρήνας του 
πάγκου φρεζάρεται μέχρι τη φορμάικα και, στη συνέχεια, 
ένα πλαίσιο από ρητίνη τοποθετείται με χύτευση κάτω από 
τη φορμάικα – βλ. εικόνα 8 . Η λύση τοποθέτησης κάτω 
από τον πάγκο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με πάγκο 
Compact Laminate – βλ. εικόνα 9 . 
 
Σε γενικές γραμμές, οι νεροχύτες του εμπορίου 
στερεώνονται πάνω σε πάγκους πάχους περίπου 38 mm. 
Ώστόσο, απαιτείται ειδική λύση για τις επιλογές λεπτών 
πάγκων "πάγκος Compact Laminate" και "πάγκος 
PerfectSense Topmatt με ταινία περιθωρίου". Για αυτόν τον 

7

Φύλλο αλουμινίου

με κόλλα

8

9

10 11

με βίδες

σκοπό, παρέχεται το σετ στερέωσης EGGER, με το οποίο 
διασφαλίζεται η απλή εγκατάσταση – βλ. εικόνα 10 . Σε 
συνδυασμό με τους πάγκους Compact Laminate, τα προφίλ 
στερέωσης συστρέφονται και συγκολλούνται στη διατομή – 
βλ. εικόνα 11 . Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη 
σελίδα 31.
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Ο πάγκος δεν πρέπει σε κανένα σημείο να έχει φάρδος 
μικρότερο από 50 mm. Για λόγους εργονομίας, η απόσταση 
ανάμεσα στις εστίες και στα ντουλάπια δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 300 mm. Τηρείτε το περιθώριο ασφαλείας 
που ορίζει ο κατασκευαστής των εστιών. Η ίδια απόσταση 
συνιστάται και για το κενό μεταξύ νεροχύτη και εστίας – βλ. 
εικόνα 12 .

≥ 300 mm ≥ 300 mm

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

Για λόγους ασφαλείας αλλά και εργονομίας, η σχεδίαση της 
κουζίνας πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με κάποιον ειδικό 
και η τοποθέτηση να πραγματοποιείται από εξειδικευμένη 
εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, οι συνδέσεις για την τροφοδοσία 
ρεύματος, αερίου και νερού πρέπει να πραγματοποιούνται 
από κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς. Στις γωνιακές 
συνδέσεις, πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 300 mm σε 
ό,τι αφορά τη σχεδίαση – βλ. εικόνες 13  και 14 .

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

×

×

≥ 300 mm

≥ 300 mm

12

13

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

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

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

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

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

Οι μεταλλικές τραβέρσες EGGER είναι διαθέσιμες για ντουλάπια 
πλάτους 600, 800, 900, 1.000 και 1.200 mm, καθώς και για 
διαφορετικά πάχη στα πλαϊνά των ντουλαπιών. Οι παρεχόμενες 
βίδες σύνδεσης χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των πάγκων 
Compact Laminate. Φροντίστε να βιδωθεί η βίδα σύνδεσης στον 
πάγκο μέσα από την οπή υποδοχής της μεταλλικής τραβέρσας. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 32.

15

16

17

18

19
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Οι συνδέσεις των πάγκων και οι γωνιακές συνδέσεις πρέπει 
να έχουν τέλεια εφαρμογή και να στεγανοποιούνται απόλυτα, 
και αυτό δεν γίνεται μόνο για λόγους αισθητικής. Οι συνδέσεις 
αυτές δεν πρέπει να αφήνουν την υγρασία να εισχωρήσει, 
για να αποτρέπουν τη διόγκωση της μοριοσανίδας. Ειδικά για 
αυτόν τον σκοπό, δημιουργήθηκε το υλικό στεγανοποίησης 
EGGER για τη στεγάνωση των αρμών (γωνιακών συνδέσεων) σε 
πάγκους κουζίνας. Το ελαστικό στεγανωτικό υλικό αποτρέπει 
την εισχώρηση υγρασίας και υγρών στον αρμό. Είναι ανθεκτικό 
σε απορρυπαντικά, νερό, λίπη, λάδια κ.λπ. και διατίθεται 
σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Το περιεχόμενο ενός 
σωληναρίου 10 g αρκεί για ένα μέσο αρμό μήκους 600 mm – 
βλ. εικόνα 22 .

Για τους πάγκους Compact Laminate δεν απαιτείται 
στεγανοποίηση λόγω της ομοιογενούς κατασκευής των 
πλακών. Ο πάγκος έχει λοξοτομημένες ακμές στις διαμήκεις 
πλευρές. Επιπλέον, όταν και οι εγκάρσιες πλευρές είναι 
λοξοτομημένες, το σύνηθες φρεζάρισμα περιγράμματος για 
γωνιακές ενώσεις δεν είναι πλέον απαραίτητο. Η λοξοτόμηση 
των ακμών διαχωρίζει τους δύο πάγκους. Αυτό σημαίνει ότι 
έτσι επιτυγχάνεται συνειδητή ανάδειξη της πλαγιοτομής στο 
μπροστινό μέρος του πάγκου – βλ. εικόνα 23 . Αυτή η εφαρμογή 
με τη σύνδεση λοξοτόμησης είναι γνωστή και συνηθισμένη, για 
παράδειγμα, στους πάγκους από πέτρα.

Η εφαρμογή του στεγανωτικού υλικού ξεκινά με τη διάτρηση 
της σφραγιστικής μεμβράνης του σωληναρίου και ακολουθεί το 
ξεβίδωμα του μαύρου οδηγού εφαρμογής – βλ. εικόνα 22 . Στη 
συνέχεια, ο οδηγός εφαρμογής καθοδηγείται κατά μήκος της 
επάνω πλευράς της σύνδεσης του πάγκου και το στεγανωτικό 
υλικό πιέζεται για να βγει ομοιόμορφα από το σωληνάριο. 
Αμέσως μετά από την εφαρμογή του στεγανωτικού, πρέπει να 

συνδεθούν και να βιδωθούν μαζί οι πάγκοι. Τυχόν υπολείμματα 
που έχουν διαρρεύσει πρέπει να αφαιρούνται άμεσα με 
κατάλληλο καθαριστικό προϊόν – βλ. εικόνα 24 .

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες και συνιστώμενους 
συνδυασμούς των χρωμάτων για τα αντίστοιχα σχέδια πάγκων, 
ανατρέξτε στη σελίδα 42.

1

2

3

1  Υλικό στεγανοποίησης 

EGGER

2  Μπισκότα (Οβάλ 

καβίλιες)

3 Κόλλα

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

Ο θύλακας φρεζαρίσματος για το σύνδεσμο 16 mm φρεζάρεται 
σε βάθος 11 mm – βλ. εικόνα 27 . Ο θύλακας φρεζαρίσματος 
Compact Laminate για το σύνδεσμο 12 mm φρεζάρεται σε 
βάθος 8 mm – βλ. εικόνα 29 . Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο "Σύνδεσμοι πάγκων EGGER". 

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

Θα πετύχετε ευθυγραμμισμένη ένωση των επιμέρους πάγκων 
μετρώντας πάντα τα σημεία των ημικυκλικών υποδοχών για τα 
μπισκότα (οβάλ καβίλιες) από το επάνω μέρος του πάγκου και 
διασφαλίζοντας την καλή εφαρμογή των ίδιων των μπισκότων.

Πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα επεξεργασίας:
1.  Αφαιρέστε τυχόν ροκανίδια ξύλου που προεξέχουν κοντά στα 

κομμένα ή φρεζαρισμένα άκρα χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο 
(Νο 120).

2.  Κάντε μια ελαφριά λοξοτομή στη φορμάικα κατά μήκος 
της σύνδεσης με ένα λειαντικό σφουγγάρι ή γυαλόχαρτο 
(Νο 360).

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

4.  Τοποθετήστε κόλλα ποιότητας D3 στο κέντρο και στο κάτω 
μέρος της σύνδεσης.

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

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

7.  Απομακρύνετε αμέσως τυχόν περίσσευμα στεγανωτικού. 
Καθαρίστε την επιφάνεια του πάγκου με κατάλληλο 
απορρυπαντικό, όπως κάποιο με βάση το λεμόνι ή το ασετόν. 

R 27,5

R 3

62

8

R 25

R 3

47

8

25

26

27

28

29
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4.3 Στερεώσεις και επιτοίχια σύνδεση
Προτού στεγανοποιήσετε τη διαμήκη πλευρά του πάγκου που 
έρχεται σε επαφή με τον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος 
υποστηρίζεται επαρκώς, αλλά και ότι έχει συνδεθεί με το 
υποπλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ασκούνται 
πιέσεις που θα επηρεάζουν τον αρμό της στεγανοποίησης. 

Για τον πάγκο Compact Laminate, συνιστάται η χρήση βιδών 
πυκνού σπειρώματος, επειδή είναι ανθεκτικότερες στη 
χαλάρωση. Συνήθως ο πάγκος στερεώνεται στις μονάδες βάσης 
με βίδες, χρησιμοποιώντας τις τραβέρσες των μονάδων βάσης – 
βλ. εικόνα 30 .  
Αυτός ο συμβατικός τρόπος στερέωσης είναι επίσης εφικτός 
και σε λεπτούς πάγκους, όπως τον "πάγκο Compact Laminate" 
και τον "πάγκο PerfectSense Topmatt με ταινία περιθωρίου". 
Ώστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η επιφάνεια επαφής ενός 
λεπτού πάγκου στις τραβέρσες μονάδας βάσης πρέπει να 
ρυθμιστεί για μονάδες βάσης πλάτους > 600 mm για την 
αποτροπή πιθανών κάμψεων. Ώς προς τη σταθεροποίηση 
ντουλαπιών και πάγκων, οι μεταλλικές τραβέρσες EGGER έχουν 
αποδείξει την αξία τους, επιτρέποντας παράλληλα να βιδωθεί ο 
πάγκος στο ντουλάπι βάσης – βλ. εικόνα 15 .

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 28 και 29.

30

31

32

Προσοχή: Το ασετόν μπορεί να επηρεάσει την επιφάνεια αν το 
αφήσετε να δράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, 
συνιστούμε να καλύψετε με ταινία την περιοχή της σύνδεσης.
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4.4 Δομικά μέσα απώθησης του νερού
Οι πάγκοι είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στην έκθεση σε ατμό και 
θερμότητα κοντά σε πλυντήρια πιάτων και φούρνους. Εκτός 
από την επίστρωση του βερνικιού και του στεγανωτικού, 
πρέπει να προστατεύετε την κάτω πλευρά του πάγκου με 
δομικά μέσα. Σε γενικές γραμμές, τα αυτοκόλλητα φύλλα 
αλουμινίου παρέχουν αξιόπιστη προστασία από τους 
υδρατμούς και είναι εύκολα στη χρήση τους – βλ. εικόνα 33 . 
Οι κατασκευαστές των συσκευών παρέχουν λωρίδες από 
αλουμίνιο για την απώθηση του νερού ή προστατευτικές 
πλάκες επικάλυψης, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιείτε. 
Οι λωρίδες ή οι πλάκες που προστατεύουν από την υγρασία 
εκτρέπουν και απωθούν τον ατμό και τη θερμότητα – βλ. 
εικόνα 34 .

Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν 
από τη συναρμολόγηση.

Η στερέωση του φύλλου αλουμινίου στην κάτω πλευρά 
του πάνελ είναι διαφορετική για το μοντέλο 300 και το 
μοντέλο 100. Για τον πάγκο Postforming (μοντέλο 300), το 
φύλλο αλουμινίου πρέπει να υπερκαλύπτει το ένθεμα από 
φορμάικα περίπου κατά 2 mm – βλ. εικόνα 35 .
Για τον πάγκο τετραγωνικής διατομής με ταινία περιθωρίου 
(μοντέλο 100), το φύλλο αλουμινίου πρέπει να στερεώνεται 
έτσι ώστε να υπερκαλύπτει την ταινία περιθωρίου ABS 
σχεδόν κατά 1 mm – βλ. εικόνα 36 .

33 34

35 36

Αυτοκόλλητη λωρίδα αλουμινίου Προστατευτική πλάκα 
επικάλυψης
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 Εδώ μπορείτε να βρείτε το βίντεο με τις 
οδηγίες σχετικά με την "Επεξεργασία και 
συναρμολόγηση των πάγκων Compact της 
EGGER".

5. Χειρισμός απορριμμάτων

8. Πρόσθετη τεκμηρίωση / Πληροφορίες προϊόντος
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.egger.com/worktops
→ Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών "Πάγκος EGGER Postforming"
→ Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών "Πάγκος EGGER Feelwood με ταινία περιθωρίου"
→ Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών "Πάγκος EGGER PerfectSense Topmatt με ταινία περιθωρίου"
→ Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών "Πάγκος EGGER Compact Laminate" 
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Φορμάικα EGGER με υφή επιφάνειας ST9 – Smoothtouch Matt"
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης φορμάικας EGGER"
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Αντίσταση σε χημικά – Φορμάικα EGGER"
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Σετ στερέωσης EGGER για νεροχύτες"
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Σύνδεσμος πάγκου EGGER"
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Υλικό στεγανοποίησης EGGER για γωνιακές συνδέσεις"
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Μεταλλική τραβέρσα EGGER για ντουλάπια βάσης"
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER"
→ Οδηγίες επεξεργασίας "Προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER"

6. Συστάσεις συντήρησης και καθαρισμού
Για λεπτομερείς συστάσεις συντήρησης και καθαρισμού 
ανατρέξτε στη σελίδα 34.

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

7. Βίντεο με οδηγίες
 Εδώ μπορείτε να βρείτε το βίντεο με τις 

οδηγίες σχετικά με την "Επεξεργασία και 
συναρμολόγηση των πάγκων Postforming  

και των πλατών πάγκων της EGGER". 

https://youtu.be/KA13wu0Y2wc
http://www.egger.com/worktops
https://youtu.be/g0TAumXtP18
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Φορμάικες
Από το στοκ μας προσφέρουμε μια λύση 

φορμάικας για όλους τους πάγκους, στα 

ίδια σχέδια και υφές. Για λεπτομέρειες 

βλ. σελίδα 19. 

Πλάτες πάγκων
Οι πλάτες είναι διαθέσιμες από το στοκ 

σε όλα τα σχέδια πάγκων, αλλά και σε 

πέντε σχέδια με έντονη αντίθεση, σε 

διάσταση 4.100 × 640 mm. Βασίζονται 

σε μοριοσανίδα 8 mm και καλύπτονται 

με φορμάικα και στις δύο πλευρές τους 

(διαφορετικά σχέδια ανά πλευρά). Για τις 

οδηγίες επεξεργασίας βλ. σελίδα 20. 

Προφίλ πάγκου-τοίχου 
Για πάγκους μοριοσανίδας 38 mm 

προσφέρουμε ταιριαστά προφίλ για την 

ένωση του πάγκου και του τοίχου σε 

διάσταση 4.100 × 25 × 25 mm, τα οποία 

συσκευάζονται ξεχωριστά με μεμβράνη 

συσκευασίας. Ταιριαστές γωνίες για 

εσωτερικά και εξωτερικά σημεία, αλλά 

και τερματικά προφίλ είναι επίσης 

διαθέσιμα σε στοκ. Για λεπτομέρειες 

βλ. σελίδα 28. 

Σύνδεσμοι πάγκων
Οι πάγκοι MDF 16 mm και οι πάγκοι 

Compact Laminate 12 mm χρειάζονται 

ειδικούς συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι 

προσαρμόζονται στο πάχος του πάγκου 

και είναι διαθέσιμοι σε στοκ. Για 

λεπτομέρειες βλ. σελίδα 30. 

Σετ στερέωσης  
για νεροχύτες
Αυτό το σετ περιλαμβάνει προφίλ 

στερέωσης από μασίφ ξύλο, καθώς 

και κατάλληλες βίδες για πάγκους 

PerfectSense Topmatt. Για πάγκους 

Compact Laminate, υπάρχει δυνατότητα 

συγκόλλησης των προφίλ. Για 

λεπτομέρειες βλ. σελίδα 31. 

Μεταλλική τραβέρσα 
για επιδαπέδια 
ντουλάπια
Οι μεταλλικές τραβέρσες είναι 

αποδεδειγμένα κατάλληλες για τη 

σταθεροποίηση των ντουλαπιών και των 

πάγκων. Επιτρέπουν επίσης το βίδωμα 

των πάγκων στο επιδαπέδιο ντουλάπι. Για 

λεπτομέρειες βλ. σελίδα 32. 

Υλικό στεγανοποίησης 
για γωνιακές συνδέσεις
Το στεγανοποιητικό υλικό προστατεύει 

τη γωνιακή σύνδεση από την εισχώρηση 

υγρασίας. Είναι διαθέσιμο σε γκρι, λευκό, 

μαύρο και καφέ χρώμα. Για λεπτομέρειες 

βλ. σελίδα 33. 

Ταινία περιθωρίου ABS
Για τους πάγκους με μοριοσανίδα ή 

πυρήνα MDF, προσφέρουμε σε στοκ 

ταινία περιθωρίου. Για τους πάγκους 

Feelwood με τις συγχρονισμένες 

υφές, προσφέρουμε επιπλέον ταινία 

περιθωρίου ABS με όψη κάθετων νερών. 

Για λεπτομέρειες βλ. σελίδα 19. 

2. Αξεσουάρ πάγκων και οδηγίες επεξεργασίας
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Φορμάικες 

Ταινίες περιθωρίου

Οι φορμάικες συνδυάζουν την ανθεκτικότητα και την ελκυστική σχεδίαση. 
Η πολυστρωματική σύνθεση και τα υλικά που χρησιμοποιούνται εγγυώνται 
επιφάνειες με πολλές δυνατότητες χρήσης σε όλα τα σχέδια. Οι φορμάικες είναι 
η ιδανική λύση για επιφάνειες μεσαίας και υψηλής καταπόνησης, αλλά και για 
καμπύλα ή στρογγυλά στοιχεία.

Για τους πάγκους με πυρήνα μοριοσανίδας ή MDF, προσφέρουμε μια λύση ταινίας 
περιθωρίου που ταιριάζει οπτικά και απτικά με το αντίστοιχο σχέδιο και την υφή της 
επιφάνειας. Για τους πάγκους Compact, δεν απαιτείται πρόσθετη ταινία περιθωρίου. 

Για τους πάγκους Feelwood με τις συγχρονισμένες υφές ST32 και ST37, μπορείτε να 
έχετε επιπλέον ταινία περιθωρίου ABS με όψη κάθετων νερών. Ο κωδικός αναφοράς 
για αυτές τις ταινίες περιθωρίου ξεκινά με το γράμμα "Q".

Από το στοκ μας, προσφέρουμε μια λύση φορμάικας για όλους τους πάγκους, σε 
ίδιο σχέδιο και υφή. Μπορείτε να βρείτε τις διαστάσεις και τις επιλογές παράδοσης 
στον οδηγό διαθεσιμότητας για τη Συλλογή Διακοσμητικών Επιφανειών EGGER.

 � Ανθεκτικό στη φθορά, τα 

χτυπήματα και τις γρατζουνιές

 � Ανθεκτικό στο φως και ασφαλές 

για τρόφιμα

 � Υγιεινό 

 � Ανθεκτικό σε κηλίδωση

 � Πολλές διαφορετικές εφαρμογές

 � Αντιβακτηριδιακή ιδιότητα 

επιφάνειας σύμφωνα με το 

ISO 22196 (= JIS Z 2801)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τυπική όψη 
ταινίας 
περιθωρίου ABS

Ταινία περιθωρίου 
ABS με όψη κάθετων 
νερών

Ταινία περιθωρίου ABS
Η ταινία περιθωρίου EGGER έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει 
τα εκτεθειμένα άκρα των πάγκων μας. Προσφέρει ένα 
πρακτικό και διακοσμητικό φινίρισμα όσον αφορά το 
χρώμα, την υφή και τη στιλπνότητα της επιφάνειας. Η 
ταινία περιθωρίου βελτιώνει την αισθητική ποιότητα και την 
ανθεκτικότητα των πάγκων.

Ταινία περιθωρίου ABS με όψη 
κάθετων νερών
Οι ταινίες περιθωρίου με όψη κάθετων νερών τονίζουν το 
φυσικό αποτέλεσμα των σχεδίων και όταν συνδυάζονται με 
τις ταιριαστές διαμήκεις ταινίες περιθωρίου, δημιουργούν 
μια αυθεντική εμφάνιση, που μοιάζει με πριστή ξυλεία. 
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Οδηγίες επεξεργασίας για πλάτες πάγκων 
Οι πλάτες πάγκων Egger χρησιμοποιούνται ως στοιχεία τοίχων στις κουζίνες και 
ως διακοσμητική εναλλακτική λύση για τα πλακάκια. Στη θέση της επιφάνειας με 
πλακάκια, η επιφάνεια του τοίχου πίσω από τον πάγκο σχεδιάζεται από κοινού 
με την πλάτη του πάγκου, δημιουργώντας μια οπτικά αρμονική και λειτουργική 
σύνδεση. Οι πλάτες πάγκων είναι διαθέσιμες σε συνδυασμούς σχεδίων και υφών 
που ταιριάζουν με όλα τα σχέδια πάγκων. Επιπλέον, διατίθενται και πλάτες πάγκων 
με έντονη αντίθεση, π.χ. με όψη πέτρινης επένδυσης.

1 Πλάτη πάγκου  F242 ST10 Anthracite Jura Slate 

2 Πάγκος Postforming F242 ST10 Anthracite Jura Slate

3 Πορτάκια H1344 ST32 Cognac Brown Sherman Oak (Eurodekor)

4 Σκελετός H1344 ST32 Cognac Brown Sherman Oak (Eurodekor)

5 Μπάζα  U968 ST9 Carbon Grey (Eurodekor)

6 Πάτωμα  EPD045 Anthracite Jura Slate

1

3

4

5

6

1

2

2

3

4

5

Περιεχόμενα 
1. Γενικές πληροφορίες  .......................................................................................21 

2. Αποθήκευση και χειρισμός  ........................................................................21 

3. Επεξεργασία  ............................................................................................................21 

4. Προπαρασκευαστική εργασία και εγκατάσταση  ................... 23 

5. Χρήση  ............................................................................................................................26 

6. Χειρισμός απορριμμάτων ...............................................................................27 

7. Βίντεο με οδηγίες  ................................................................................................27 

8. Πρόσθετη τεκμηρίωση / Πληροφορίες προϊόντος  ..................27



Όλα τα εμφανιζόμενα και αναφερόμενα σχέδια είναι απομιμήσεις. 21

1. Γενικές πληροφορίες
 
Οι πλάτες πάγκων είναι διακοσμητικές επιφάνειες 
επενδεδυμένες με φορμάικα κι από τις 2 πλευρές, που 
βασίζονται σε πυκνή ακατέργαστη μοριοσανίδα 8 mm – βλ. 
εικόνα 1 . Η επένδυση διπλής όψης πραγματοποιείται με 
φορμάικα ονομαστικού πάχους 0,60 mm. Χρησιμοποιούμε 
διαφορετικούς συνδυασμούς σχεδίων και υφών στο 
μπροστινό και στο πίσω μέρος. Αυτό γίνεται μόνο για να 
μειωθούν οι παραλλαγές.

2. Αποθήκευση και χειρισμός
Οι πλάτες πάγκων πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστούς και 
ξηρούς χώρους, που είναι προστατευμένοι από την υγρασία. 
Επιπλέον, στους χώρους πρέπει να επικρατούν φυσιολογικές 
κλιματολογικές συνθήκες. Μετά την αφαίρεση της αρχικής 
συσκευασίας, η πλάτη πάγκου πρέπει να αποθηκεύεται σε 
οριζόντιες, επίπεδες και στιβαρές προστατευτικές πλάκες 
πλήρους επιφάνειας. Να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση 
η άμεση επαφή με το δάπεδο ή/και η έκθεση σε ηλιακή 
ακτινοβολία. Για την κάλυψη του επάνω μέρους και την 
προστασία της πλάτης πάγκου, πρέπει να χρησιμοποιείται μια 
προστατευτική επιφάνεια με επένδυση  (όχι ακατέργαστη 
μοριοσανίδα) τουλάχιστον ίσων διαστάσεων.  

Όταν μεταφέρονται χειροκίνητα πλάτες πάγκων μεγάλου 
μήκους, η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται στο πλάι για την 
αποτροπή κάμψεων. 

Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας και πριν από την 
επεξεργασία, η πλάτη πάγκου θα πρέπει να ελέγχεται οπτικά 
για ζημιές. Τα άτομα τα οποία είναι αρμόδια για τη μεταφορά 
ή/και το χειρισμό των πάγκων πρέπει κατά κανόνα να 
φορούν μέσα ατομικής προστασίας, όπως γάντια, υποδήματα 
ασφαλείας και κατάλληλα ρούχα εργασίας. Οι πλάκες πρέπει 
να ανασηκώνονται. Οι πλευρές σχεδίου δεν πρέπει ποτέ να 
προσκρούουν ή να σέρνονται η μία πάνω στην άλλη.

1 Φορμάικα – Ονομαστικό πάχος 0,60 mm 

2 Ακατέργαστη μοριοσανίδα Eurospan – Πάχος 8,0 mm

3 Φορμάικα – Ονομαστικό πάχος 0,60 mm

1

2

3

3. Επεξεργασία
Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2, πρέπει να βεβαιωθείτε 
ότι οι πλάτες πάγκων έχουν εγκλιματιστεί επαρκώς πριν 
από την επεξεργασία. Οι πλάτες πάγκων πρέπει να τίθενται 
σε συνθήκες εγκλιματισμού για τουλάχιστον 24 ώρες 
σε φυσιολογικές κλιματολογικές συνθήκες πριν από την 
επεξεργασία.

3.1 Κίνδυνος για την υγεία λόγω 
δημιουγίας σκόνης 
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μπορεί να δημιουργηθεί 
σκόνη. Υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης του δέρματος 
και της αναπνευστικής οδού. Ανάλογα με την επεξεργασία 
και το μέγεθος των σωματιδίων, ειδικά κατά την εισπνοή 
σκόνης, ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω κίνδυνοι για 
την υγεία. Ο σχηματισμός σκόνης πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την αξιολόγηση κινδύνων στον χώρο 

εργασίας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση διαδικασιών 
μηχανικής κατεργασίας (π.χ. κοπή, φρεζάρισμα), μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εξαγωγής 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγεία και 
την ασφάλεια. Αν δεν παρέχεται επαρκής αναρρόφηση, 
πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτικός αναπνευστικός 
εξοπλισμός.

3.2 Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης 
Η σκόνη που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας μπορεί να προκαλέσει κινδύνους πυρκαγιάς 
και έκρηξης. Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας 
και προστασίας από πυρκαγιά.

1
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3. 3 Κοπή 
Οι πλάτες πάγκων μπορούν να κοπούν στην κατάλληλη διάσταση 
με τη χρήση τυπικού εξοπλισμού για ξυλουργικές εργασίες, π.χ. 
με πριόνια για πάνελ, κυκλικά πριόνια, κυκλικά πριόνια χειρός ή 
σέγες, αλλά και ρούτερ CNC. Τα πριόνια για πάνελ ή τα κυκλικά 
πριόνια χρησιμοποιούνται γενικώς για την προσαρμογή των 
διαστάσεων των πλατών πάγκων. Ένα καλό αποτέλεσμα κοπής 
εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως το κατά πόσον 
η πλευρά του σχεδίου βλέπει προς τα επάνω, την προεξοχή της 
πριονολάμας, την ταχύτητα τροφοδοσίας, το σχήμα και το βήμα 
οδόντωσης και την ταχύτητα περιστροφής και κοπής.

Παράδειγμα – Κυκλικό πριόνι:
→ Ταχύτητα κοπής: περίπου 40 έως 60 m/sec.
→ Ταχύτητα περιστροφής: περίπου 3.000 έως 4.000 rpm.
→  Ταχύτητα τροφοδοσίας: περίπου 10 έως 20 m/min 

(χειροκίνητη τροφοδοσία)

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

3.4 Άκρα και ταινίες περιθωρίου 
Για τις πλάτες πάγκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταινίες 
περιθωρίου ABS. Το πλάτος των ταινιών θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στο ονομαστικό πάχος των πλατών των πάγκων. 
Για τις 5 πλάτες πάγκων με έντονη αντίθεση, συνιστάται η χρήση 
των καθορισμένων ταινιών περιθωρίου ABS με πάχος 2 mm – βλ. 
τις παρακάτω συστάσεις. 

Αναφορά σχεδίου, περιγραφή σχεδίου → Ταινίες περιθωρίου 
ABS αναφοράς
F007 ST10 Terra Brown Quarry Stone → U200 ST9 
F008 ST10 Slate Grey Quarry Stone  → U963 ST9 
F009 ST9 Mosaic Stone   → U963 ST9 
F010 ST9 Used Metal Plate   → U960 ST9
H192 ST10 Ornamentic Wood   → U156 ST9

Οι ταινίες περιθωρίου ABS EGGER χρησιμοποιούνται για την 
προστασία και το σχεδιαστικό αποτέλεσμα των πλατών των 
πάγκων – βλ. εικόνες 3  και 4 . Αν οι απροστάτευτες περιοχές 
των ταινιών περιθωρίου εκτεθούν σε υγρασία, το υλικό θα 
διογκωθεί. Για τα τμήματα αποκοπής, όπου η χρήση ταινίας 
περιθωρίου δεν είναι εφικτή, τα απροστάτευτα άκρα πρέπει 
να κλείνουν με το σωστό στεγανωτικό. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες επεξεργασίας για 
"Ταινίες περιθωρίου EGGER ABS".

Επίπεδο δόντι

Κοίλο δόντι Duplovit

Μυτερό δόντι Duplovit

Εναλλασσόμενο λοξοτομημένο δόντι

Τραπεζοειδές επίπεδο δόντι

2

F010 ST9 Used Metal Plate

3

H192 ST10 Ornamentic Wood

4

Χρησιμοποιείτε τα παρακάτω σχήματα οδόντωσης ανάλογα 
με το φινίρισμα που θέλετε να επιτύχετε (τραχύ ή λείο) – βλ. 
εικόνα 2 . Όταν χρησιμοποιείτε κυκλικό πριόνι χειρός ή σέγα, να 
χρησιμοποιείτε και οδηγό κοπής. Η κοπή πρέπει να γίνεται από 
την κάτω πλευρά της πλάκας.

Δόντι Duplovit με λοξοτόμηση
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3.5 Διάτρηση και τμήματα αποκοπής 
Πριν από την επεξεργασία, βεβαιωθείτε ότι η πλάτη πάγκου 
διαθέτει κατάλληλη υποστήριξη, έτσι ώστε οι εργασίες 
κοπής, ρουταρίσματος ή διάτρησης να μην προκαλέσουν 
ζημιά. Πιο συγκεκριμένα, τα στενά κομμάτια γύρω από 
ανοίγματα ενδέχεται να σπάσουν ή να ραγίσουν αν δεν 
υπάρξει ο κατάλληλος χειρισμός του πάνελ κατά την 
επεξεργασία του. Τα τμήματα αποκοπής πρέπει επίσης να 
στερεώνονται, έτσι ώστε να μην σπάσουν ή αποκοπούν με 
μη ελεγχόμενο τρόπο και συνεπώς, να μην προκαλέσουν 
τραυματισμούς ή ζημιές. Οι ακμές των τμημάτων αποκοπής 
θα πρέπει να καμπυλώνονται (ελάχιστη ακτίνα > 5 mm), 
καθώς οι αιχμηρές ακμές ασκούν αρνητική επίδραση στο 
υλικό και μπορεί να γίνουν αιτία ρωγμών.  

Τα τμήματα αποκοπής πρέπει να σχηματίζονται κατά 
προτίμηση με φορητό ρούτερ χειρός ή CNC. Όταν 
χρησιμοποιείτε σέγα, στις γωνίες των τμημάτων αποκοπής 
πρέπει να γίνεται προδιάτρηση με κατάλληλη ακτίνα και το 
υλικό να αφαιρείται από ακτίνα σε ακτίνα.  
 

 
 
Θα πρέπει να πραγματοποιείτε την κοπή από την κάτω 
πλευρά της επιφάνειας, για να μην αποκολλάται η επένδυση 
της φορμάικας. Τα άκρα θα πρέπει να τρίβονται με 
γυαλόχαρτο, να λειαίνονται ή να φρεζάρονται χειροκίνητα 
για την εξάλειψη τυχόν ρωγμών λόγω του κοπιδιάσματος.

Τα κυκλικά τμήματα αποκοπής, π.χ. πρίζες ή διακόπτες, 
γενικά φτιάχνονται επιτόπου με κυλινδρικά πριόνια (λέγονται 
και κυκλικές μάχαιρες). Η διάμετρος διάτρησης για τις πρίζες 
ή τους διακόπτες πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Συνήθως χρησιμοποιείται διάμετρος 68 mm. 
Η διάτρηση πραγματοποιείται από το μπροστινό μέρος της 
πλάτης του πάγκου, καθώς η διαδικασία διάτρησης μπορεί να 
προκαλέσει σχισίματα στην πίσω πλευρά. Και εδώ πρέπει να 
χρησιμοποιείται γυαλόχαρτο για το φινίρισμα των άκρων.

4. Προπαρασκευαστική εργασία και εγκατάσταση

4.1 Προετοιμασία για εγκατάσταση  
Οι επιφάνειες των τοίχων συνήθως βασίζονται σε ορυκτά 
υποστρώματα, όπως τούβλο, πέτρα, φυσική πέτρα, σοβά, 
πλακάκια, γυψοσανίδα κ.λπ. Οι πορώδεις επιφάνειες πρέπει 
να καθαρίζονται από χαλαρά σωματίδια με συρματόβουρτσα 
ή τροχό λείανσης. Όλες οι υποστηρικτικές επιφάνειες 
πρέπει να καθαρίζονται και τυχόν ρυπαντικές ουσίες, όπως 
αποκολλητικά μέσα, μέσα συντήρησης, λίπος, λάδι, σκόνη, 
νερό, παλιές κόλλες ή στεγανωτικά και άλλες ουσίες που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκόλληση, πρέπει να 
αφαιρούνται. Οι κολλητικές επιφάνειες πρέπει να μπορούν 
να φέρουν φορτίο, να είναι καθαρές και στεγνές και 
απαλλαγμένες από σκόνη και λίπος. Τα τραχιά εξογκώματα 
στις επιφάνειες των τοίχων πρέπει να ισοπεδώνονται εκ των 
προτέρων, ώστε να μην προεξέχουν. Πάνω στις επιφάνειες 

των παλιών πλακιδίων μπορεί να τοποθετηθεί κόλλα και 
επομένως δεν απαιτείται η αφαίρεσή τους. Ανάλογα με την 
κόλλα που χρησιμοποιείται, μπορεί να είναι απαραίτητο να 
εφαρμόσετε ένα αστάρι στα πλακάκια. 

Σε γενικές γραμμές, η μέτρηση των διαστάσεων της πλάτης 
πάγκου πραγματοποιείται στο στάδιο του σχεδιασμού. Λόγω 
των πιθανών αλλαγών στις διαστάσεις, η πλάτη πάγκου δεν 
πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να ταιριάζει ακριβώς με τον 
παρακείμενο τοίχο ή τις επιφάνειες των σκελετών. Το διάκενο 
ή οι μετωπιαίες συνδέσεις στεγανοποιούνται με σιλικόνη, 
αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση της πλάτης πάγκου ξεκινάει μετά την 
εγκατάσταση του πάγκου, των μονάδων τοίχου κ.λπ. Πριν από 
την τοποθέτηση, οι πάγκοι θα πρέπει να καλύπτονται και να 

προστατεύονται, π.χ. με κάλυμμα 
για προστασία από μπογιά. Όλα τα 
προσαρτήματα στον τοίχο, όπως οι 
πρίζες, οι διακόπτες ή οι βραχίονες 
βάσης πρέπει να αφαιρούνται και 
να μην αφήνουν εξογκώματα στην 
επιφάνεια – βλ. εικόνα 5 .

1 Πρίζα χωρίς καλύμματα  

2 Κάλυμμα για προστασία από μπογιά 

5

1

2

1
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4.2 Κόλλα και εφαρμογή κόλλας  
Υπάρχουν αρκετές κατάλληλες κόλλες. Τα προϊόντα 
που επιτρέπουν την ελαστική συναρμογή και στερέωση 
έχουν αποδείξει την αξία τους. Ακολουθεί μια γκάμα 
εμπορικά διαθέσιμων τύπων κόλλας και στοιχεία για τους 
κατασκευαστές τους. 

Κατασκευαστής:  

Hermann Otto GmbH  

Krankenhausstraße 14  

DE 83413 Fridolfing 

Τηλ.: +49 8684-908-0

E-mail: info@otto-chemie.de

Διαδίκτυο: www.otto-chemie.de

Κατασκευαστής:  

Henkel AG & Co. KGaA Germany 

Henkelstraße 67 

40589 Düsseldorf 

Τηλ.: +49 211-797-0

Διαδίκτυο: www.pattex-pro.de

→ Pattex PL 300 – Fixe & Jointe 

Κατασκευαστής: 

Den Braven Czech and Slovak a.s. 

793 91 – Úvalno 353

Διαδίκτυο: www.denbraven.cz

→ Κόλλα στερέωσης  

 MAMUT GLUE HIGH TACK DEN BRAVEN 

Ανάλογα με το υπόστρωμα των επιφανειών των τοίχων 
και της κόλλας που χρησιμοποιείται, οι υποστηρικτικές 
επιφάνειες ίσως πρέπει να ασταρώνονται εκ των προτέρων. 
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον κατασκευαστή 
της κόλλας στα δελτία τεχνικών δεδομένων. Επίσης, αυτά 
τα έγγραφα περιγράφουν γενικά τον τρόπο εφαρμογής της 
κόλλας. Προτού εφαρμοστεί η κόλλα, πρέπει να καθαριστεί 
και η πίσω πλευρά της πλάτης του πάγκου, δηλ. δεν πρέπει 
να έχει σκόνη και λίπος. Γενικά συνιστάται να τρίβετε την 
πίσω πλευρά με γυαλόχαρτο, για να αυξήσετε την κολλητική 
επιφάνεια.  

Η κόλλα εφαρμόζεται σε κάθετες λωρίδες και σε διαστήματα 
περίπου 200 – 300 mm. Οι λωρίδες της κόλλας δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζονται χωρίς διακοπή, έτσι ώστε να είναι εφικτή 
η κυκλοφορία του αέρα που απαιτείται για το βουλκανισμό 
– βλ. εικόνα 6 . Αυτές οι προδιαγραφές είναι ενδεικτικές 
και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κόλλα και τον 
κατασκευαστή.  
 
Επομένως, πρέπει να τηρείτε εκ των προτέρων τις 
προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

→ OTTOCOLL M 560  

 Γενικής χρήσης υβριδική κόλλα με  

 εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκόλληση  

→ OTTOCOLL S 495  

  Κόλλα σιλικόνης για πάνελ επένδυσης 

τοίχου 

 � Πρέπει να τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή κατά τη χρήση αυτών των υλικών.

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΣΗΜΕΙΏΣΤΕ
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1

2

1

Για υποστήριξη της κόλλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταινία διπλής όψης. Η ταινία διπλής όψης 
διασφαλίζει την αρχική συγκόλληση και καλύπτει το χρόνο στεγνώματος της κόλλας.

1 Λωρίδες κόλλας 

2 Κυκλοφορία αέρα

6

4.3 Στερέωση
Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, συνιστάται να 
πραγματοποιήσετε μια "εκτέλεση δοκιμής" με την 
πλάτη πάγκου χωρίς να εφαρμόσετε κόλλα πριν από την 
τοποθέτηση, προκειμένου να ελέγξετε τη διαδικασία 
τοποθέτησης και να προσδιορίσετε ενδεχόμενα εμπόδια. 
Αυτά μπορούν να είναι εγκαταστάσεις παροχής νερού, φώτα 
ντουλαπιών τοίχου κ.λπ. Η εκτέλεση δοκιμής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο των σωστών διαστάσεων. 
Ανάλογα με το μέγεθος του εξαρτήματος και την περίπτωση 
τοποθέτησης, ένα δεύτερο άτομο μπορεί να βοηθήσει στη 
στερέωση της πλάτης πάγκου.

Η διαδικασία στερέωσης φαίνεται στην εικόνα 7 .  
 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω βήματα:
1.  Προσαρμόστε το κάλυμμα για την προστασία από μπογιά ή 

κάποιο άλλο εναλλακτικό προστατευτικό επιφάνειας στην 
περιοχή της πλάτης του πάγκου. 

2.  Τοποθετήστε την πλάτη στον πάγκο και πιέστε το κάτω 
διαμήκες άκρο στην επιφάνεια του τοίχου.

3.  Τέλος ελέγξτε την ακρίβεια της τοποθέτησης.
4.  Στη συνέχεια, πιέστε την πλάτη πάγκου στην επιφάνεια του 

τοίχου. Ανάλογα με την επιπεδότητα του υποστρώματος, 
με τη βοήθεια αλφαδιού και άκρου ευθυγράμμισης. 

5.  Η πίεση πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην 
επιφάνεια της πλάτης πάγκου.

7
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9

1

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης, 
τοποθετούνται οι πρίζες και παράλληλα  οι μετωπιαίες 
συνδέσεις και η ένωση στον πάγκο στεγανοποιούνται με 
υλικό στεγανοποίησης, προκειμένου να αποφευχθεί η 
διείσδυση της υγρασίας – βλ. εικόνες 8  και 9 . Η επάνω 
σύνδεση στον απορροφητήρα ή στα ντουλάπια τοίχου δεν θα 
πρέπει να στεγανοποιείται απευθείας, ώστε να είναι εφικτή η 
διαφυγή της παραμένουσας υγρασίας.

8 1 Υλικό 

 στεγανοποίησης  

 (Σιλικόνη) 

1

1

1

5. Χρήση
Οι πλάτες πάγκων είναι λειτουργικές και οι ιδιότητες της 
επιφάνειας είναι σχεδόν πανομοιότυπες με εκείνες του 
πάγκου. Ώστόσο, η χρήση εστίας μαγειρέματος αερίου 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω του ενδεχομένου γυμνής 
φλόγας, η απόσταση από την εστία έως τον απορροφητήρα 
πρέπει να είναι αυξημένη σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.  
 
Επιπλέον, μια πλάτη πάγκου μπορεί να τοποθετηθεί 
μόνο αν προστατεύεται από υαλοπίνακα ESG μπροστινής 
τοποθέτησης (μονό γυαλί ασφαλείας) – βλ. εικόνα 10 .

10

1 Υαλοπίνακας ESG (μονό γυαλί ασφαλείας) 

1
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Ο υαλοπίνακας ESG πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την 
επιφάνεια μέχρι τον απορροφητήρα και να επικαλύπτει 
το πλάτος της εστίας μαγειρέματος κατά περίπου 100 mm 
σε κάθε πλευρά. Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούνται 
διαφανείς υαλοπίνακες ESG πάχους 6 έως 8 mm. Αυτοί 
στερεώνονται ή βιδώνονται στη θέση τους με "φορείς 
pico". Η διάτρηση και το φρεζάρισμα του γυαλιού ESG 
πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων από έναν ειδικό. 
Η διάμετρος διάτρησης και διευρυμένη οπή πρέπει να 
αντιστοιχούν στους "φορείς pico". Συνήθως χρησιμοποιείται 
διάμετρος διάτρησης 12 mm και διευρυμένη οπή 45° με 
εξωτερική διάμετρο 20 mm – βλ. εικόνες 11  και 12 . Αυτές οι 
διαστάσεις εξαρτώνται από τη λύση στερέωσης και πρέπει να 
συμφωνηθούν εκ των προτέρων με τον ειδικό.  
 
Ο "φορέας Pico" έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική 
στερέωση υαλοπινάκων ESG σε εσωτερικούς χώρους. Ο 
φορέας έχει πλαστική βάση και δύο λειτουργίες: Προστατεύει 
το γυαλί διάτρησης του τοίχου από τη φρεζάτη βίδα και, 
συνεπώς, δεν επιτρέπει την επαφή. Επιπλέον, κρατάει τον 
υαλοπίνακα σε απόσταση από την πλάτη του πάγκου. Μετά το 
βίδωμα, το άνοιγμα και η βίδα καλύπτονται ή κλείνουν με μια 
μεταλλική πλάκα επικάλυψης – βλ. εικόνα 13 .

1 Επιφάνεια τοίχου / Τοιχοδομή 

2 Πίρος

3 Πλάτη πάγκου

4  Φορέας Pico και μεταλλική 

πλάκα επικάλυψης 

5 Υαλοπίνακας ESG 

6 Κεφαλή φρεζάτης βίδας

3
5

6

2

4

1

13

11 12

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

7. Βίντεο με οδηγίες
 Εδώ μπορείτε να βρείτε το βίντεο με τις 

οδηγίες σχετικά με την "Επεξεργασία και 
Συναρμολόγηση των πάγκων Postforming και 
των πλατών πάγκων της EGGER". 

8. Πρόσθετη τεκμηρίωση / Πληροφορίες προϊόντος
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.egger.com/splashback-panels
→ Οδηγίες επεξεργασίας "Πάγκοι EGGER"  
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Φορμάικα EGGER με υφή επιφάνειας ST9 – Smoothtouch Matt" 
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης φορμάικας EGGER" 
→ Τεχνικό φυλλάδιο "Αντίσταση σε χημικά – Φορμάικα EGGER" 

https://youtu.be/g0TAumXtP18
http://www.egger.com/splashback-panels
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Προφίλ
Τα προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER έχουν δύο τμήματα και αποτελούνται από μια 
βάση και ένα επάνω προφίλ. Επιπλέον των διακοσμητικών στοιχείων, το επάνω 
προφίλ διαθέτει και μια προστατευτική λειτουργία λόγω του ενσωματωμένου 
επάνω χείλους στεγανοποίησης και του διπλού χείλους στεγανοποίησης στο κάτω 
μέρος ως άκρο στήριξης. 

Σχηματισμένα εξαρτήματα
Τα διάφορα σχηματισμένα εξαρτήματα αντιστοιχούν στα χείλη στεγανοποίησης 
όσον αφορά στο χρώμα.

Επεξεργασία
Πριν από την τοποθέτηση των προφίλ τοίχου στον πάγκο, το 
πίσω άκρο με το μεγάλο μήκος και όλα τα εγκάρσια άκρα που 
συνδέονται με έναν τοίχο πρέπει να στεγανοποιηθούν. Μπορείτε 
να επεξεργαστείτε τα προφίλ πάγκων τοίχου EGGER με λίγα απλά 
βήματα. Για να διασφαλίσετε ένα άψογο φινίρισμα, συνεχίστε με 
την ακόλουθη σειρά:

1.  Μετά τη μέτρηση, το προφίλ βάσης και το επάνω προφίλ 
κόβονται κάθετα στο απαιτούμενο μήκος. Κατά τη μέτρηση θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα γυρίσματα. Πραγματοποιήστε 
τις κατάλληλες μετρήσεις από τις παρακάτω εικόνες. 

2.  Κατά τη σύνδεση του προφίλ βάσης, βεβαιωθείτε ότι η 
επιφάνεια του πάγκου έχει υποβληθεί σε προδιάτρηση στα 
σημεία όπου θα μπουν οι βίδες. Οι οπές πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1 mm πιο μεγάλες από τη διάμετρο της βίδας, 
για να μην συσσωρεύεται τάση στο υλικό. Συνιστάται, επίσης, 
να προστατεύετε το εσωτερικό της οπής για τις βίδες με 
στεγανωτικό πριν από το βίδωμα, όπως φαίνεται στη σελίδα 29.

3.  Βιδώστε το προφίλ βάσης στον πάγκο. Βεβαιωθείτε ότι η 
απόσταση της οπής από το άκρο δεν υπερβαίνει τα 20 mm 

και ότι το προφίλ βάσης εδράζεται σωστά στον τοίχο. Για την 
τοποθέτηση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φρεζάτες βίδες. 
Εδώ, συνιστώνται βίδες Spax με στρογγυλό κεφάλι και πλήρες 
σπείρωμα 3 × 15 mm (επτά τεμάχια ανά μέτρο), οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σετ με τα αξεσουάρ.

4.  Το επάνω προφίλ συνδέεται στο προφίλ βάσης και πιέζεται 
προς τα μέσα. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα 
σφυρί και ένα κομμάτι ξύλου. Παράλληλα, το διπλό χείλος 
στεγανοποίησης πρέπει να στηρίζεται στον πάγκο και το μονό 
χείλος στεγανοποίησης πρέπει να είναι στραμμένο προς τα 
επάνω. 

5.  Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση του επάνω προφίλ σε μια 
εσωτερική γωνία. Συνδέστε το σχηματισμένο εξάρτημα για την 
εσωτερική γωνία (90° ή 135°) στο επάνω προφίλ και ξεκινήστε 
με τη συναρμολόγηση στην αντίστοιχη γωνία. Το επόμενο 
σχηματισμένο εξάρτημα θα συνδεθεί προτού το επάνω προφίλ 
τοποθετηθεί πλήρως στο προφίλ βάσης μέχρι την επόμενη 
γωνία.

6.  Συνδέστε τα καλύμματα άκρων αριστερά και δεξιά με τα άκρα 
του προφίλ.

Προφίλ πάγκου-τοίχου
Τα προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER παρέχουν μια οπτικά αρμονική και λειτουργική 
σύνδεση ανάμεσα στους πάγκους EGGER και τον τοίχο. Η ταιριαστή σειρά 
χρωμάτων της EGGER μαζί με τα αντίστοιχα σχηματισμένα εξαρτήματα και χείλη 
στεγανοποίησης δημιουργούν ομοιομορφία στο χρώμα και το σχέδιο. Μπορείτε να 
εφαρμόσετε και να τοποθετήσετε εύκολα τα τερματικά προφίλ τοίχου της EGGER.

Καλύμματα άκρων δεξιά/αριστερά Εσωτερική γωνία 90° Εξωτερική γωνία 90° Εσωτερική γωνία 135°

1 Προφίλ βάσης
2 Επάνω προφίλ

1

2

3  Επάνω χείλος στεγα-
νοποίησης

4  Διπλό χείλος στεγα-
νοποίησης

3

4
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Γυρίσματα

Προφίλ βάσης

Επάνω προφίλ

Τα προφίλ πάγκου-τοίχου EGGER, τα σχηματισμένα 
εξαρτήματα και τα χείλη στεγανοποίησης έχουν θερμική 
αντοχή 70°C. Οι φούρνοι αερίου ή οι εστίες αερίου με γυμνή 
φλόγα υπερβαίνουν αυτήν τη θερμοκρασία στο εξωτερικό 
άκρο της βάσης του μαγειρικού σκεύους. Για να διασφαλιστεί 
ότι το τερματικό προφίλ τοίχου δεν θα υποστεί ζημιά από 

την υψηλή θερμότητα, συνιστάται να υπάρχει ένα περιθώριο 
ασφαλείας 3 cm ανάμεσα στο πίσω άκρο του μαγειρικού 
σκεύους και στο μπροστινό άκρο του τερματικού προφίλ 
τοίχου. Για τις ηλεκτρικές εστίες, ακολουθήστε τις οδηγίες 
τοποθέτησης του κατασκευαστή.

Εξωτερική γωνία 90°

Εσωτερική γωνία 90°Εσωτερική γωνία 135°

10,5 mm 10,5 mm

0,5 mm 0,5 mm

25,5 mm 25,5 mm

Προϊόν Διαστάσεις [mm]

Προφίλ  
πάγκου-
τοίχου
Χρώμα 
σχεδίου 

4.100 × 25 × 25

Προϊόν Χρώμα των σετ 
αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στην 
παράδοση / Συσκευασία

Σετ 
Αξεσουάρ

Λευκό

1 τμχ. εσωτερικής γωνίας 90°
1 τμχ. εξωτερικής γωνίας 90°
1 τμχ. εσωτερικής γωνίας 135°
βίδες σύνδεσης
Σετ συσκευασμένο σε διαφανή 
σακούλα

μπεζ

θαμπό μπεζ

γκρι

ανθρακί

σκούρο γκρι

σκούρο καφέ

 � Για χρωματικές προτάσεις σχετικά 

με τα προφίλ πάγκου-τοίχου, βλ. 

σελίδα 42

ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ
Αντιστοίχιση χρωμάτων για προφίλ τοίχου
Τα προφίλ πάγκου-τοίχου παρέχουν μια οπτικά αρμονική και λειτουργική σύνδεση 
ανάμεσα στους πάγκους EGGER και τον τοίχο. Η ταιριαστή σειρά χρωμάτων της 
EGGER μαζί με τα αντίστοιχα σχηματισμένα εξαρτήματα και χείλη στεγανοποίησης 
δημιουργούν ομοιομορφία στο χρώμα και το σχέδιο. Μπορείτε να εφαρμόσετε και 
να τοποθετήσετε εύκολα τα προφίλ τοίχου.

12 mm

μεγ. 20 mm

3 mm 10,5 mm 10,5 mm

Εσωτερική γωνία 135°

Εξωτερική γωνία 90°

0,5 mm 0,5 mm

Εσωτερική γωνία 90°

25,5 mm 25,5 mm
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Σύνδεσμος πάγκου
Για τον πάγκο PerfectSense Topmatt και τον πάγκο Compact Laminate απαιτείται 
η χρήση ειδικών συνδέσμων λόγω του μικρού πάχους του υλικού τους. Αυτοί οι 
σύνδεσμοι διατίθενται ως σετ σε δύο εκδοχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
πάγκους πάχους 12 mm και 16 mm. 

Προϊόν Εξαρτήματα Διαστάσεις [mm] Περιλαμβάνονται 
στην παράδοση Συσκευασία

Σύνδεσμος, 12 mm  
για πάγκο  
Compact Laminate

σπειροτομημένη 
ράβδος M4 × 125 2 τμχ.

Σετ 
συσκευασμένο  
σε διαφανή 
σακούλα

πλάκα σύσφιγξης 39 × 8 × 4 4 τμχ.

εξαγωνικό 
παξιμάδι M4, AF7 6 τμχ.

Σύνδεσμος, 16 mm  
για πάγκο  
PerfectSense Topmatt 
με ταινία περιθωρίου

καρόβιδα M6 × 150 2 τμχ.

πλάκα σύσφιγξης 12 × 4 × 40 4 τμχ.

μακρύ παξιμάδι M6, AF10 2 τμχ.

Οι ειδικοί σύνδεσμοι πάγκων διασφαλίζουν ότι η συναρμολόγηση είναι απλή 
και ασφαλής. Ο αριθμός των συνδέσμων εξαρτάται από το φάρδος του πάγκου. 
2 τμχ. ≤ φάρδος 799 mm και 3 τμχ. ≥ φάρδος 800 mm. Για αναλυτικές οδηγίες 
επεξεργασίας, βλ. σελίδα 14.

Σύνδεσμος 16 mm για πάγκο PerfectSense Topmatt με ταινία περιθωρίου

Σχέδιο με θύλακα φρεζαρίσματος για σύνδεσμο 16 mm – βάθος 11 mm

Σύνδεσμος 12 mm για πάγκο Compact Laminate

Σχέδιο με θύλακα φρεζαρίσματος για σύνδεσμο 12 mm – βάθος 8 mm

R 27,5

R 3

62

8

R 25

R 3

47

8
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Σετ στερέωσης για νεροχύτες
Η στερέωση για τους κοινούς νεροχύτες σχεδιάζεται συνήθως για πάγκους με φάρδος 
περίπου 38 mm. Με το σετ στερέωσης μπορείτε να τοποθετήσετε νεροχύτες σε 
λεπτούς πάγκους PerfectSense Topmatt και πάγκους Compact Laminate.

Προϊόν Υλικό Διαστάσεις [mm] Περιλαμβάνονται στην 
παράδοση Συσκευασία

Σετ στερέωσης  
για νεροχύτες

Μασίφ ξύλο  
(σκληρό 
ξύλο)

1.000 × 16 × 20 2 τμχ.
Βίδες (18 τμχ.):
4 × 30 mm

Σετ συσκευασμένο  
σε χαρτοκιβώτιο

500 × 16 × 20 2 τμχ.

Η στερέωση για τους τυπικούς νεροχύτες μπορεί να πραγματοποιηθεί με το σετ 
στερέωσης EGGER. Σε συνδυασμό με τους πάγκους Compact Laminate, οι λωρίδες 
στερέωσης συστρέφονται και συγκολλούνται στη διατομή.

Πάγκος PerfectSense Topmatt με ταινία περιθωρίου

Πάγκος Compact Laminate
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Μεταλλική τραβέρσα για 
επιδαπέδια ντουλάπια
Οι εστίες μαγειρέματος και οι νεροχύτες απαιτούν εγκοπές στον πάγκο. Ο πάγκος 
και τα ντουλάπια βάσης νεροχύτη στη συνέχεια απαιτούν σταθεροποίηση. Σε 
αυτήν την περίπτωση, οι μεταλλικές τραβέρσες είναι αποδεδειγμένα χρήσιμες και 
χρησιμοποιούνται επίσης για τη στερέωση του πάγκου. Διατίθενται από το στοκ σετ 
για διαφορετικά πλάτη ντουλαπιών και πάχη στις πλευρές ντουλαπιών.

Προϊόν 
Διαστάσεις ντουλαπιού Διαστάσεις τραβέρσας Περιλαμβάνονται στην 

παράδοση / συσκευασία

Πλάτος ντουλαπιού Πάχος πλευράς ντουλαπιού

Μεταλλική τραβέρσα – 600/18
600 mm

18 mm

19 × 19 × 2 mm

2 τμχ. τραβερσών συμπ. 4 
τμχ. βιδών στερέωσης για 
πάγκο Compact Laminate

Σετ συσκευασμένο σε 
χαρτοκιβώτιο

Μεταλλική τραβέρσα – 600/19 19 mm

Μεταλλική τραβέρσα – 800/18
800 mm

18 mm

Μεταλλική τραβέρσα – 800/19 19 mm

Μεταλλική τραβέρσα – 900/18
900 mm

18 mm

Μεταλλική τραβέρσα – 900/19 19 mm

Μεταλλική τραβέρσα – 1000/18
1.000 mm

18 mm

Μεταλλική τραβέρσα – 1000/19 19 mm

Μεταλλική τραβέρσα – 1200/18
1.200 mm

18 mm
19 × 19 × 3 mm

Μεταλλική τραβέρσα – 1200/19 19 mm

Οι παρεχόμενες βίδες σύνδεσης χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση των πάγκων Compact Laminate. Έχετε 
υπόψη ότι η βίδα στερέωσης βιδώνεται στον πάγκο μέσα 
από τη μακριά οπή της μεταλλικής τραβέρσας.

Στις πλευρές των ντουλαπιών πρέπει να χρησιμοποιείται το 
παρακάτω μοτίβο διάτρησης:
→ 2 διατρήσεις: Ø 8 mm – βάθος 7 mm
→  1 διάτρηση: Ø 5 mm – βάθος 13 mm  

(αν η στερέωση πραγματοποιείται με βίδα Euro 6,3 × 13 mm)

55 mm

24 mm 15,5 mm

Ø 8 mm 

15,5 mm

Ø 8 mm Ø 5 mm 

Μοτίβο διάτρησης σε πλευρά ντουλαπιού

Μοτίβο διάτρησης σε πλευρά ντουλαπιού μαζί με βιδωμένη τραβέρσα

Πάγκος PerfectSense Topmatt με μεταλλική τραβέρσα για ντουλάπι 

βάσης νεροχύτη

Πάγκος Compact με μεταλλική τραβέρσα για ντουλάπι βάσης νεροχύτη
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Κόλλα στεγανοποίησης για γωνιακές 
συνδέσεις
Το υλικό στεγανοποίησης έχει δημιουργηθεί ειδικά για το κλείσιμο του κενού 
(γωνιακή σύνδεση) στους πάγκους κουζίνας. Το ελαστικό υλικό στεγανοποίησης 
αποτρέπει την εισχώρηση υγρασίας και υγρών στη γωνιακή σύνδεση. Είναι 
ανθεκτικό σε καθαριστικά προϊόντα, νερό, λίπη, λάδια κ.λπ. και διατίθεται σε 
τέσσερα διαφορετικά χρώματα που ταιριάζουν με τα σχέδια των πάγκων, βλ. 
επίσης σελίδα 42. Το περιεχόμενο ενός σωληναρίου 10 g αρκεί για μια μέση 
γωνιακή σύνδεση μήκους 600 mm.

Προϊόν Χρώμα Διαστάσεις Συσκευασία

Κόλλα 
στεγανοποίησης

καφέ

Σωληνάριο 10 g Σωληνάριο συσκευασμένο 
σε χαρτοκιβώτιο

γκρι

μαύρο

λευκό

Βήματα επεξεργασίας
 
1.  Τρυπήστε τη σφραγιστική μεμβράνη του σωληναρίου και βιδώστε το μαύρο 

εργαλείο εφαρμογής
2.  Περάστε το εργαλείο εφαρμογής κατά μήκος της σύνδεσης του πάγκου 

και πιέζοντας την κόλλα στεγανοποίησης στο σωληνάριο απλώστε την 
ομοιόμορφα 

3.  Συναρμολογήστε και βιδώστε αμέσως μαζί τους πάγκους
4.  Αφαιρέστε αμέσως τυχόν υγρό χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καθαριστικό 

προϊόν 

Το υλικό στεγανοποίησης εφαρμόζεται, όπως φαίνεται παρακάτω, αμέσως πριν 
από τη σύνδεση των δύο τμημάτων του πάγκου.

 � Βάση: πολυμερές τροποποιημένο 

σιλάνιο 

 � Ιξώδες: παχύρρευστο, σταθερό 

 � Πλήρωση σύνδεσης: ναι

 � Σταθεροποίηση: γρήγορη – 

σχηματισμός φλοιού μετά από 

περίπου 20 λεπτά

 � Κατάσταση σύνδεσης: εύκαμπτη – 

σταθεροποίηση χωρίς συρρίκνωση 

 � Ελάχιστη χρονική διάρκεια 

αποθήκευσης: 9 μήνες

 � Σταθερότητα θερμοκρασίας: 

βραχυπρόθεσμα έως +120 °C

 � Χωρίς ισοκυανικές ενώσεις και 

σιλικόνη

 � Χωρίς διαλύτες και οσμή

 � Δεν απαιτείται σήμανση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ

 � Για χρωματικές προτάσεις 

σχετικά με το υλικό 

στεγανοποίησης, βλ. σελίδα 42

ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ

1

2

3

1 Υλικό στεγανοποίησης EGGER

2 Μπισκότα (Οβάλ καβίλιες)

3 Κόλλα



34

3. Οδηγίες καθαρισμού και 
συντήρησης πάγκων EGGER

Καθαρισμός
Χάρη στην ανθεκτική, υγιεινή και πυκνή επιφάνεια, οι πάγκοι 
EGGER δεν χρειάζονται ειδική φροντίδα. Οι επιφάνειες 
της φορμάικας αποτελούνται από διακοσμητικό χαρτί 
εμποτισμένο με μελαμινική ρητίνη ή σταθεροποιημένα 
βερνίκια και γενικά καθαρίζονται εύκολα.

Οι φορμάικες τύπου PerfectSense Topmatt έχουν μικρότερη 
ευαισθησία στους λεκέδες, καθώς διαθέτουν anti-fingerprint 
ιδιότητα (κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων). Αυτό 
ισχύει για τα ιδρωμένα δάχτυλα, με την προϋπόθεση ότι δεν 
χρησιμοποιούνται προϊόντα στίλβωσης επίπλων, καθαριστικά 
προϊόντα που περιέχουν κερί ή καθαριστικά πλαστικών με 
λιπαντική δράση. Τα προϊόντα στίλβωσης επίπλων και τα 
καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν κερί δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς έχουν την τάση να φράσσουν 
την επιφανειακή δομή της φορμάικας και να σχηματίζουν 
ένα κολλώδες στρώμα που συσσωρεύει τους ρύπους. 
Δεν χρειάζεται επίσης να χρησιμοποιείτε ειδικά προϊόντα 
φροντίδας.

Ο καθαρισμός των επιφανειών φορμάικας EGGER είναι 
γενικά εύκολος και είναι σημαντικό να πραγματοποιείται 
τακτικά. Για τον καθαρισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
προϊόντα ήπιας δράσης, όπως καθαριστικά τζαμιών. 
Συγκεκριμένα, τα καθαριστικά δεν πρέπει να περιέχουν 
λειαντικά συστατικά, επειδή μπορεί να χαραχθεί η επιφάνεια 
ή να επηρεαστεί η στιλπνότητά της. Τα διαστήματα 
καθαρισμού πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την 
περιοχή της εφαρμογής και τη σοβαρότητα των λεκέδων. 
Επειδή μπορεί να προκύψουν διάφορα είδη λεκέδων, από 
ανεπαίσθητους και φρέσκους μέχρι σοβαρούς και επίμονους, 
οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από ουσίες κάθε είδους, 
είναι σημαντικό να ακολουθείτε τη σωστή διαδικασία 
καθαρισμού. Ανάλογα με το είδος των λεκέδων, θα πρέπει 
να τηρούνται οι οδηγίες καθαρισμού στις επόμενες σελίδες. 
Είναι αυτονόητο ότι, για την πρώτη προσπάθεια καθαρισμού, 
θα πρέπει να ξεκινάτε πάντα με την πιο ήπια μέθοδο.

Βασικός καθαρισμός
Ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα των λεκέδων, 
μπορεί να είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε ένα βασικό 
καθαρισμό. Τα ισχυρά καθαριστικά ή τα καθαριστικά λίπους 
που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο είναι αποδεδειγμένα 
αποτελεσματικά για αυτόν το βασικό καθαρισμό. Ακολουθεί 
μια ενδεικτική γκάμα πιθανών καθαριστικών.

Πώς πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός;
1.  Ψεκάστε την επιφάνεια της φορμάικας με ισχυρό 

καθαριστικό ή καθαριστικό λίπους. 
2.  Αφήστε να περάσουν έως 5 λεπτά μέχρι να δράσει το 

καθαριστικό.
3.  Απομακρύνετε/σκουπίστε το καθαριστικό με ένα νωπό 

απορροφητικό πανί και ξεπλύνετε καλά με νερό το 
συγκεκριμένο πανί αρκετές φορές.

4.  Στη συνέχεια, η καθαρισμένη επιφάνεια θα πρέπει να 
καθαριστεί ξανά με ένα καθαρό απορροφητικό πανί και με 
ζεστό νερό, ώστε να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα του 
καθαριστικού προϊόντος, αλλά και για να εξαφανιστούν 
τυχόν σημάδια και σκιές.

5.  Τέλος, σκουπίστε την καθαρισμένη επιφάνεια μέχρι 
να στεγνώσει με ένα καθαρό βαμβακερό πανί ή χαρτί 
κουζίνας.

6.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα, μπορείτε να επαναλάβετε τα 
βήματα καθαρισμού 1 – 5.

Πριν από τη χρήση πρέπει να συμμορφώνεστε πάντα με τις 
προδιαγραφές και τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται 
από τον κατασκευαστή, καθώς και με τους χρόνους έκθεσης. 

Επωνυμία Κατασκευαστής / Προμηθευτής 

Bref Power – ενάντια στους 
λεκέδες και στα καμένα λίπη

Henkel AG & Co. KGaA,  
Düsseldorf

Multi-Fett-Reiniger W5 Lidl
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Συντήρηση
Γενικά, οι κηλίδες από τσάι, καφέ, κρασί κ.λπ. θα πρέπει να 
καθαρίζονται αμέσως, επειδή αφαιρούνται δυσκολότερα 
αν στεγνώσουν. Κατά την καθημερινή χρήση πρέπει να 
τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες:

Μην αφήνετε αναμμένα τσιγάρα πάνω στη φορμάικα 
– καταστρέφουν την επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε 
πάντα τασάκι.

Μην χρησιμοποιείτε τις φορμάικες ως επιφάνειες 
κοπής. Μπορεί να μείνουν σημάδια κοπής ακόμη και 
στις ιδιαίτερα ανθεκτικές επιφάνειες φορμάικας. 
Χρησιμοποιείτε πάντα μια επιφάνεια κοπής.

Μην τοποθετείτε πολύ θερμά σκεύη, όπως π.χ. 
κατσαρόλες ή τηγάνια που έχουν μόλις βγει από την 
κουζίνα ή το φούρνο, στην επιφάνεια φορμάικας. 
Μπορεί, ανάλογα με την έκθεση στη θερμότητα, 
να επηρεαστεί η στιλπνότητα της επιφάνειας ή 
να προκληθούν ζημιές. Χρησιμοποιείτε πάντα 
ανθεκτικά στη θερμότητα σουπλά.

Θα πρέπει πάντα να απομακρύνετε αμέσως τα υγρά 
που έχουν χυθεί, επειδή η παρατεταμένη έκθεση 
σε ορισμένες ουσίες μπορεί να επηρεάσει τη 
στιλπνότητα των επιφανειών της φορμάικας. Πρέπει 
να καθαρίζετε γρήγορα τα υγρά που έχουν χυθεί, 
ειδικά στις περιοχές γύρω από τα τμήματα αποκοπής 
και τις συνδέσεις.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν ιδιαίτερα για τις ματ και 
γυαλιστερές επιφάνειες φορμάικας. Οι συγκεκριμένες 
επιφάνειες έχουν μια ιδιαίτερη όψη και αίσθηση, αλλά 
τείνουν να φθείρονται γρηγορότερα. Οι έντονα ματ 
επιφάνειες PerfectSense Matt (PM) και PerfectSense Topmatt 
(PT) βασίζονται σε λακαριστή επιφάνεια με anti-fingerprint 
ιδιότητα (κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων). Οι επίπεδες 
και εξαιρετικά ματ λακαριστές επιφάνειες δεν έχουν 
"αναγλυφότητα" και επομένως σημάδια χρήσης μπορεί 
να εμφανιστούν σε περιπτώσεις μηχανικής καταπόνησης. 
Στα σκούρα μονόχρωμα και εκτυπωμένα σχέδια, τα 
σημάδια χρήσης είναι πιο ευδιάκριτα σε σχέση με τα πιο 
ανοιχτόχρωμα σχέδια. Δεν πρόκειται για ένα λειτουργικό 
πρόβλημα της επιφάνειας, αλλά για ένα πρόβλημα που έχει 
να κάνει με την οπτική αίσθηση.

Οι φορμάικες EGGER συμμορφώνονται πάντα με τα υψηλά 
πρότυπα ποιότητας της EGGER, καθώς και με τα ισχύοντα 
πρότυπα και κανονισμούς. Οι φορμάικες EGGER ελέγχονται 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 438-2 ως προς όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις ποιότητας. Οι διάφορες διαβαθμίσεις φορμάικας 
που απαιτούνται για συγκεκριμένα είδη εφαρμογών 
συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις. Ανατρέξτε 
στα αντίστοιχα δελτία προδιαγραφών φορμάικας για τις 
απαιτήσεις ποιότητας, καθώς και τα τεχνικά δεδομένα.

 � Οι επιφάνειες φορμάικας της EGGER πρέπει να καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

 � Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε επιπλέον προϊόντα φροντίδας. 
 � Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή στιλβωτικά (π.χ. λειαντική σκόνη, συρμάτινο σφουγγάρι). 
 � Μην χρησιμοποιείτε βερνίκια, κεριά, καθαριστικά επίπλων ή χλωρίνη. 
 � Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν ισχυρά οξέα ή όξινα άλατα, π.χ. 

καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων με βάση το μυρμηκικό οξύ και το αμιδοσουλφονικό οξύ, 
αποφρακτικά σωληνώσεων, υδροχλωρικό οξύ, καθαριστικά για ασημικά ή καθαριστικά για 
φούρνους. 

 � Σε περίπτωση καθαρισμού με διαλύτες: να τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων! 
Ανοίγετε τα παράθυρα!  
Δεν πρέπει να υπάρχουν γυμνές φλόγες! 

 � Τα σημάδια προκαλούνται συνήθως από τον καθαρισμό με οργανικούς διαλύτες, από τη χρήση 
κρύου νερού και την επαναλαμβανόμενη χρήση πανιών ή δερμάτων καθαρισμού. Για καθαρισμό 
χωρίς να αφήνετε σκιές ή σημάδια, θα πρέπει μετά το ξέπλυμα με ζεστό νερό να στεγνώνετε 
την επιφάνεια χρησιμοποιώντας τυπικά χάρτινα μαντηλάκια οικιακής χρήσης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
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1. Σκόνη, ρύποι, μείγμα σκόνης / λίπους, μολύβι, κιμωλία

1.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες

Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό) ή σφουγγάρι. Αφού χρησιμοποιήσετε 
υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με απορροφητικό χαρτί 
κουζίνας.

1.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας  
Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, καθαρό πανί ή πετσέτα, 
μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα (π.χ. βούρτσα από νάιλον). 
Χρησιμοποιήστε κανονικά καθαριστικά χωρίς λειαντικά 
στοιχεία, σκόνη καθαρισμού (ειδικά απορρυπαντικό βαριάς 
χρήσης), υγρό ή στερεό σαπούνι. Αρχικά εφαρμόστε το 
καθαριστικό διάλυμα, ανάλογα με τη σοβαρότητα των 
λεκέδων, αφήστε το να δράσει και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε 
με καθαρό νερό ή καθαριστικό τζαμιών και κατά περίπτωση 
ξεπλύνετε αρκετές φορές. Απομακρύνετε κάθε ίχνος 
καθαριστικού, για να μη δημιουργηθούν σημάδια. Σκουπίστε 
την επιφάνεια για να στεγνώσει χρησιμοποιώντας καθαρό, 
απορροφητικό πανί (ή ακόμα καλύτερα, χαρτί κουζίνας). 
Αλλάζετε τακτικά το χαρτί κουζίνας.

Περιεχόμενα 
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2. Υπολείμματα κιμωλίας, κυκλικά στίγματα κιμωλίας (στίγματα νερού), σκουριά

2.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό), σφουγγάρι ή κάτι παρόμοιο. Αφού 
χρησιμοποιήσετε υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

2.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας  
Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, καθαρό πανί ή πετσέτα, 
μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα (π.χ. βούρτσα από νάιλον). 
Χρησιμοποιήστε κανονικά καθαριστικά χωρίς λειαντικά 
στοιχεία, σκόνη καθαρισμού (ειδικά απορρυπαντικό 
βαριάς χρήσης), υγρό ή στερεό σαπούνι. Απομακρύνετε 
τους ρύπους χρησιμοποιώντας διάλυμα από καθαριστικό ή 
αφήστε το λεκέ να μουλιάσει ανάλογα με τη σοβαρότητά 
του και, έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό 
τζαμιών. Αν χρειάζεται, σκουπίστε την περιοχή περισσότερες 

φορές. Απομακρύνετε κάθε ίχνος καθαριστικού, για να μη 
δημιουργηθούν σημάδια. Σκουπίστε την επιφάνεια για να 
στεγνώσει χρησιμοποιώντας καθαρό, απορροφητικό πανί (ή 
ακόμα καλύτερα, χαρτί κουζίνας). Αλλάζετε τακτικά το χαρτί 
κουζίνας.

 
2.3 Δύσκολα, επίμονα σημάδια και παλιοί 
λεκέδες  
Μουλιάστε την περιοχή για ένα βράδυ χρησιμοποιώντας 
απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού 
και νερό ή υγρό καθαριστικό που περιέχει ανθρακικό 
ασβέστιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο διάλυμα 
χλωρίνης, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιμοποιείτε 
σπανίως καθαριστικά που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο ή 
χλωρίνη. Ώστόσο, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε σε πολύ 
γυαλιστερές επιφάνειες. Ορισμένα υπολείμματα κιμωλίας 
ενδέχεται να μπορούν να αφαιρεθούν με όξινο καθαριστικό  
(π.χ. 10% οξικό ή κιτρικό οξύ).

3. Καφές, τσάι, φρουτοχυμός, διαλύματα ζάχαρης

3.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες  

Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό), σφουγγάρι ή κάτι παρόμοιο. Αφού 
χρησιμοποιήσετε υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

3.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας  
Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, καθαρό πανί ή πετσέτα, 
μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα (π.χ. βούρτσα από νάιλον). 
Χρησιμοποιήστε κανονικά καθαριστικά χωρίς λειαντικά 
στοιχεία, σκόνη καθαρισμού (ειδικά απορρυπαντικό 
βαριάς χρήσης), υγρό ή στερεό σαπούνι. Απομακρύνετε 
τους ρύπους χρησιμοποιώντας διάλυμα από καθαριστικό ή 
αφήστε το λεκέ να μουλιάσει ανάλογα με τη σοβαρότητά 
του και, έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό 

τζαμιών. Αν χρειάζεται, σκουπίστε την περιοχή περισσότερες 
φορές. Απομακρύνετε κάθε ίχνος καθαριστικού, για να μη 
δημιουργηθούν σημάδια. Σκουπίστε την επιφάνεια για να 
στεγνώσει χρησιμοποιώντας καθαρό, απορροφητικό πανί (ή 
ακόμα καλύτερα, χαρτί κουζίνας). Αλλάζετε τακτικά το χαρτί 
κουζίνας. 
 

3.3 Δύσκολα, επίμονα σημάδια και παλιοί 
λεκέδες  
Μουλιάστε την περιοχή για ένα βράδυ χρησιμοποιώντας 
απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού και 
νερό ή υγρό καθαριστικό που περιέχει ανθρακικό ασβέστιο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο διάλυμα χλωρίνης, 
αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιμοποιείτε σπανίως 
καθαριστικά που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο ή χλωρίνη.  
Ώστόσο, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε σε πολύ 
γυαλιστερές επιφάνειες.
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4. Λίπος, λάδι, δακτυλικά αποτυπώματα, μαρκαδόρος, στυλό διαρκείας, σημάδια 
από λάστιχο

4.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό), σφουγγάρι ή κάτι παρόμοιο. Αφού 
χρησιμοποιήσετε υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
 

4.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας  
Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, καθαρό πανί ή πετσέτα, 
μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα (π.χ. βούρτσα από νάιλον). 
Χρησιμοποιήστε κανονικά καθαριστικά χωρίς λειαντικά 
στοιχεία, σκόνη καθαρισμού (ειδικά απορρυπαντικό 
βαριάς χρήσης), υγρό ή στερεό σαπούνι. Απομακρύνετε 
τους ρύπους χρησιμοποιώντας διάλυμα από καθαριστικό ή 
αφήστε το λεκέ να μουλιάσει ανάλογα με τη σοβαρότητά 
του και, έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό 

τζαμιών. Αν χρειάζεται, σκουπίστε την περιοχή περισσότερες 
φορές. Απομακρύνετε κάθε ίχνος καθαριστικού, για να μη 
δημιουργηθούν σημάδια. Σκουπίστε την επιφάνεια για να 
στεγνώσει χρησιμοποιώντας καθαρό, απορροφητικό πανί (ή 
ακόμα καλύτερα, χαρτί κουζίνας). Αλλάζετε τακτικά το χαρτί 
κουζίνας. 
 
 
4.3 Δύσκολα, επίμονα σημάδια και παλιοί 
λεκέδες  

Μουλιάστε την περιοχή για ένα βράδυ χρησιμοποιώντας 
απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού 
και νερό ή υγρό καθαριστικό που περιέχει ανθρακικό 
ασβέστιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο διάλυμα 
χλωρίνης, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιμοποιείτε 
σπανίως καθαριστικά που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο ή 
χλωρίνη. Ώστόσο, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε σε πολύ 
γυαλιστερές επιφάνειες.

5. Υπολείμματα κεριού (κεριά, υλικά διαχωρισμού για πρέσες), κηρομπογιά

5.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες

Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό), σφουγγάρι ή κάτι παρόμοιο. Αφού 
χρησιμοποιήσετε υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

5.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας

Αφαιρέστε προσεκτικά το κερί ή την παραφίνη με το χέρι. 
Αποφύγετε τις ξύστρες – χρησιμοποιήστε πλαστικές ή 
ξύλινες σπάτουλες. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με 
απορροφητικό χαρτί και σίδερο. Για μετέπειτα καθαρισμό, 
χρησιμοποιήστε καθαρό ζεστό νερό, καθαρά πανιά ή 
πετσέτες, μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα (π.χ. βούρτσα 
από νάιλον). Χρησιμοποιήστε κανονικά καθαριστικά 
χωρίς λειαντικά στοιχεία, σκόνη καθαρισμού (ειδικά 
απορρυπαντικό βαριάς χρήσης), υγρό ή στερεό σαπούνι. 
Απομακρύνετε τους ρύπους χρησιμοποιώντας διάλυμα 
από καθαριστικό ή αφήστε το λεκέ να μουλιάσει ανάλογα 
με τη σοβαρότητά του και, έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό 
νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αν χρειάζεται, σκουπίστε την 

περιοχή περισσότερες φορές. Απομακρύνετε κάθε ίχνος 
καθαριστικού, για να μη δημιουργηθούν σημάδια. Σκουπίστε 
την επιφάνεια για να στεγνώσει χρησιμοποιώντας καθαρό, 
απορροφητικό πανί (ή, ακόμα καλύτερα, χαρτί κουζίνας). 
Αλλάζετε τακτικά το χαρτί κουζίνας.

5.3 Δύσκολα, επίμονα σημάδια και παλιοί 
λεκέδες

Μουλιάστε την περιοχή για ένα βράδυ χρησιμοποιώντας 
απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού και 
νερό ή υγρό καθαριστικό που περιέχει ανθρακικό ασβέστιο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο διάλυμα χλωρίνης, 
αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιμοποιείτε σπανίως 
καθαριστικά που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο ή χλωρίνη, 
αλλά δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε σε πολύ γυαλιστερές 
επιφάνειες.
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6. Κραγιόν, βερνίκι παπουτσιών, παρκετέζα, στιλβωτικό κερί

6.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό), σφουγγάρι ή κάτι παρόμοιο. Αφού 
χρησιμοποιήσετε υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

6.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας  

Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, καθαρό πανί ή πετσέτα, 
μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα (π.χ. βούρτσα από νάιλον). 
Χρησιμοποιήστε κανονικά καθαριστικά χωρίς λειαντικά 
στοιχεία, σκόνη καθαρισμού (ειδικά απορρυπαντικό 
βαριάς χρήσης), υγρό ή στερεό σαπούνι. Απομακρύνετε 
τους ρύπους χρησιμοποιώντας διάλυμα από καθαριστικό ή 
αφήστε το λεκέ να μουλιάσει ανάλογα με τη σοβαρότητά 
του και, έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό 

τζαμιών. Αν χρειάζεται, σκουπίστε την περιοχή περισσότερες 
φορές. Απομακρύνετε κάθε ίχνος καθαριστικού, για να μη 
δημιουργηθούν σημάδια. Σκουπίστε την επιφάνεια για να 
στεγνώσει χρησιμοποιώντας καθαρό, απορροφητικό πανί (ή 
ακόμα καλύτερα, χαρτί κουζίνας). Αλλάζετε τακτικά το χαρτί 
κουζίνας.

6.3 Δύσκολα, επίμονα σημάδια και παλιοί 
λεκέδες  

Μουλιάστε την περιοχή για ένα βράδυ χρησιμοποιώντας 
απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού 
και νερό ή υγρό καθαριστικό που περιέχει ανθρακικό 
ασβέστιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο διάλυμα 
χλωρίνης, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιμοποιείτε 
σπανίως καθαριστικά που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο ή 
χλωρίνη. Ώστόσο, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε σε πολύ 
γυαλιστερές επιφάνειες.

7. Βακτηριολογικοί λεκέδες 
(υπολείμματα σαπουνιού, απεκκρίσεις δέρματος, μικρόβια, αίμα, ούρα, εμετός)

7.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες

Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό), σφουγγάρι ή κάτι παρόμοιο. Αφού 
χρησιμοποιήσετε υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

7.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας

Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, καθαρό πανί ή πετσέτα, 
μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα (π.χ. βούρτσα από νάιλον). 
Χρησιμοποιήστε κανονικά καθαριστικά χωρίς λειαντικά 
στοιχεία, σκόνη καθαρισμού (ειδικά απορρυπαντικό 
βαριάς χρήσης), υγρό ή στερεό σαπούνι. Απομακρύνετε 
τους ρύπους χρησιμοποιώντας διάλυμα από καθαριστικό ή 
αφήστε το λεκέ να μουλιάσει ανάλογα με τη σοβαρότητά 
του και, έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό 
τζαμιών. Αν χρειάζεται, σκουπίστε την περιοχή περισσότερες 

φορές. Απομακρύνετε κάθε ίχνος καθαριστικού, για να μη 
δημιουργηθούν σημάδια. Σκουπίστε την επιφάνεια για να 
στεγνώσει χρησιμοποιώντας καθαρό, απορροφητικό πανί (ή 
ακόμα καλύτερα, χαρτί κουζίνας). Αλλάζετε τακτικά το χαρτί 
κουζίνας. Η επιπλέον χρήση του απολυμαντικού πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

7.3 Δύσκολα, επίμονα σημάδια και παλιοί 
λεκέδες

Μουλιάστε την περιοχή για ένα βράδυ χρησιμοποιώντας 
απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού 
και νερό ή υγρό καθαριστικό που περιέχει ανθρακικό 
ασβέστιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο διάλυμα 
χλωρίνης, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Χρησιμοποιείτε 
σπανίως καθαριστικά που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο 
ή χλωρίνη. Ώστόσο, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε σε 
πολύ γυαλιστερές επιφάνειες. Η επιπλέον χρήση του 
απολυμαντικού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τους σχετικούς κανονισμούς.
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8. Σκούρες κηλίδες που εμφανίζονται μετά τη χρήση διαλυτών (σημάδια)

8.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό), σφουγγάρι ή κάτι παρόμοιο. Αφού 
χρησιμοποιήσετε υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

9. Υδροχρώματα, διαβρωτικές ουσίες, βαφές διασποράς και κόλλες διασποράς 
(PVAC)

9.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας, μαλακό, καθαρό πανί 
(στεγνό ή υγρό), σφουγγάρι ή κάτι παρόμοιο. Αφού 
χρησιμοποιήσετε υγρό πανί, σκουπίστε την υγρασία με 
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

9.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας  
Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό, καθαρό πανί ή πετσέτα, 
μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα (π.χ. βούρτσα από νάιλον). 
Χρησιμοποιήστε κανονικά καθαριστικά χωρίς λειαντικά 
στοιχεία, σκόνη καθαρισμού (ειδικά απορρυπαντικό 
βαριάς χρήσης), υγρό ή στερεό σαπούνι. Απομακρύνετε 
τους ρύπους χρησιμοποιώντας διάλυμα από καθαριστικό ή 
αφήστε το λεκέ να μουλιάσει ανάλογα με τη σοβαρότητά 
του και, έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό 
τζαμιών. Αν χρειάζεται, σκουπίστε την περιοχή περισσότερες 
φορές. Απομακρύνετε κάθε ίχνος καθαριστικού, για να μη 
δημιουργηθούν σημάδια. Σκουπίστε την επιφάνεια για να 
στεγνώσει χρησιμοποιώντας καθαρό, απορροφητικό πανί 
(ή ακόμα καλύτερα, χαρτί κουζίνας). Αλλάζετε τακτικά το 
χαρτί κουζίνας. Αν ο λεκές δεν αφαιρεθεί με το καθαριστικό, 
μπορεί να απομακρυνθεί με έναν οργανικό διαλύτη, π.χ. 
ασετόν, αλκοόλ, βενζίνη καθαρισμού ή προϊόν αφαίρεσης 
βερνικιού νυχιών. 

9.3 Δύσκολα, επίμονα σημάδια και παλιοί 
λεκέδες  
Μαλακώστε το λεκέ με νερό ή οργανικό διαλύτη και μετά 
καθαρίστε τον ή αφαιρέστε τον. Για τροποποιημένες κόλλες 
με υψηλότερη αντίσταση νερού πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ειδικά καθαριστικά.
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10. Βερνίκια που περιέχουν διαλύτες, βαφές και κόλλες  
(υπολείμματα βερνικιού, σπρέι βερνικιού, σπρέι χρώματος, μελάνι σήμανσης)

Όταν χρησιμοποιείτε κόλλες ή βερνίκια σε εργασίες 
κατασκευής συνιστάται να επικοινωνείτε με τον 
κατασκευαστή για να σας ενημερώσει σχετικά με το 
καταλληλότερο καθαριστικό προϊόν για την απομάκρυνση 
των λεκέδων που μπορεί να σχηματιστούν κατά τις εργασίες 
αυτές.
 

10.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες και 
φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης διάρκειας 
Αφαιρέστε αμέσως τους λεκέδες χρησιμοποιώντας 
οργανικούς διαλύτες, π.χ. ασετόν, αλκοόλ, βενζίνη 
καθαρισμού ή προϊόν αφαίρεσης βερνικιού νυχιών.

10.2 Δύσκολα, επίμονα σημάδια και παλιοί 
λεκέδες  
Μαλακώστε το λεκέ με νερό ή οργανικό διαλύτη και μετά 
καθαρίστε τον ή αφαιρέστε τον. Για τροποποιημένες κόλλες 
με υψηλότερη αντίσταση νερού πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ειδικά καθαριστικά. Ορισμένες φορές τα υπολείμματα 
χρωμάτων μπορούν να αφαιρεθούν με το χέρι, αφού 
υποστούν σκλήρυνση. Για το γκράφιτι απαιτείται ειδικός 
καθαρισμός.

11. Βερνίκια και κόλλες δύο συστατικών, συνθετικές ρητίνες, π.χ. ρητίνες 
πολυουρεθάνης

Όταν χρησιμοποιείτε κόλλες ή βερνίκια σε εργασίες 
κατασκευής συνιστάται να επικοινωνείτε με τον 
κατασκευαστή για να σας ενημερώσει σχετικά με το 
καταλληλότερο καθαριστικό προϊόν για την απομάκρυνση 
των λεκέδων που μπορεί να σχηματιστούν κατά τις εργασίες 
αυτές.

11.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες 
Ο καθαρισμός είναι εφικτός μόνο προτού πραγματοποιηθεί 
σκλήρυνση. Η αφαίρεση πρέπει να γίνεται αμέσως με νερό ή 
οργανικό διαλύτη.

11.2 Φυσιολογικοί λεκέδες μεγαλύτερης 
διάρκειας, καθώς και δύσκολα, επίμονα σημάδια 
και παλιοί λεκέδες 
Δεν είναι εφικτός ο καθαρισμός! Δεν είναι δυνατή η 
αφαίρεση υπολειμμάτων από συμπυκνωμένες κόλλες ή 
αντιδραστήριες κόλλες.

12. Σιλικόνη, στεγανωτικά, προϊόντα στίλβωσης επίπλων

12.1 Ελαφριοί, πρόσφατοι λεκέδες 
Τρίψτε τον λεκέ αφού στεγνώσει – αν είναι απαραίτητο 
χρησιμοποιήστε προϊόν αφαίρεσης σιλικόνης.
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4. Χρώματα αξεσουάρ σύμφωνα με τα σχέδια πάγκων

W1000 ST76  
Premium White

Σετ αξεσουάρ: λευκό
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

W1100 PT  
Alpine White

Σετ αξεσουάρ: δ/υ
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

W1101 ST76  
Solid Alpine White

Σετ αξεσουάρ: δ/υ
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

U702 ST89  
Cashmere Grey

Σετ αξεσουάρ: γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

U7081 ST76  
Solid Light Grey

Σετ αξεσουάρ: δ/υ
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

U763 ST76  
Pearl Grey

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

U999 PT  
Black

Σετ αξεσουάρ: δ/υ
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

U999 ST76  
Black

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

U999 ST89  
Black

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

H050 ST9  
Natural Woodblocks

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H110 ST9  
Sealand Pine

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H194 ST12  
Walnut Butcherblock

Σετ αξεσουάρ: θαμπό μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: καφέ

H195 ST10  
Castle Oak

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H197 ST10  
Natural Vintage Wood

Σετ αξεσουάρ: θαμπό μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: καφέ

H198 ST10  
Grey Vintage Wood 

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H1145 ST10  
Natural Bardolino Oak

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H1176 ST37  
White Halifax Oak

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H1180 ST37  
Natural Halifax Oak

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H1181 ST37  
Tobacco Halifax Oak

Σετ αξεσουάρ: σκούρο καφέ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H1313 ST10  
Grey Brown Whiteriver Oak

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

H1318 ST10  
Natural Wild Oak

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H1486 ST36  
Pasadena Pine

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

H2031 ST10  
Black Halford Oak

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

H2032 ST10  
Light Hunton Oak

Σετ αξεσουάρ: σκούρο καφέ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H2033 ST10  
Dark Hunton Oak

Σετ αξεσουάρ: σκούρο καφέ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H3133 ST12  
Truffle Brown Davos Oak

Σετ αξεσουάρ: σκούρο καφέ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H3176 ST37  
Pewter Halifax Oak

Σετ αξεσουάρ: σκούρο καφέ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H3303 ST10  
Natural Hamilton Oak

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H3330 ST36  
Natural Anthor Oak

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H3331 ST10  
Natural Nebraska Oak

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

H1344 ST32  
Cognac Brown Sherman Oak

Σετ αξεσουάρ: θαμπό μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: καφέ

H1401 ST22  
Cascina Pine

Σετ αξεσουάρ: γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

H193 ST12  
Oak Butcherblock

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ
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F014 ST9  
Engelsberg Marble 

Σετ αξεσουάρ: σκούρο καφέ 
Υλικό στεγανοποίησης: λευκό 

F021 ST75  
Grey Triestino Terrazzo

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F028 ST89  
Anthracite Vercelli Granite

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F041 ST15  
White Sonora Stone

Σετ αξεσουάρ: λευκό
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

F093 ST15  
Grey Cipollino Marble

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F094 ST15  
Black Copper Cipollino Marble

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: καφέ

F095 ST87  
Grey Siena Marble

Σετ αξεσουάρ: γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F104 ST2  
Latina Marble

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

F112 ST9  
Grey Florence Marble

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F117 ST76  
Black Ventura Stone

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F121 ST87  
Anthracite Metal Rock

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F187 ST9  
Dark Grey Chicago Concrete

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F204 ST75  
White Carrara Marble

Σετ αξεσουάρ: λευκό
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

F205 ST9  
Anthracite Pietra Grigia

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F206 PT  
Black Pietra Grigia

Σετ αξεσουάρ: δ/υ
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F206 ST9  
Black Pietra Grigia

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F221 ST87  
Cream Tessina Ceramic

Σετ αξεσουάρ: γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

F222 ST76  
Terra Tessina Ceramic

Σετ αξεσουάρ: δ/υ
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F242 ST10  
Anthracite Jura Slate

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F292 ST10  
Beige Tivoli Travertine

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

F302 ST87  
Ferro Bronze

Σετ αξεσουάρ: σκούρο καφέ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

F311 ST87  
Ceramic Anthracite

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: 
μαύρο

F371 ST89  
Grey-Beige Galizia Granite

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

F385 ST10  
Cement

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

F484 ST87  
Rusty Sparkle Grain

Σετ αξεσουάρ: γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F502 ST2  
Finely Brushed Aluminium

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F508 ST10  
Black Vintage Hessian

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F627 PT  
Dark Steel

Σετ αξεσουάρ: δ/υ
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F637 ST16  
White Chromix

Σετ αξεσουάρ: γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

F812 PT  
White Levanto Marble

Σετ αξεσουάρ: δ/υ
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

F812 ST9  
White Levanto Marble

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι 
Υλικό στεγανοποίησης: 
λευκό

F186 ST9  
Light Grey Chicago Concrete

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F333 ST76  
Grey Ornamental Concrete

Σετ αξεσουάρ: σκούρο γκρι
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

H3730 ST10  
Natural Hickory

Σετ αξεσουάρ: μπεζ
Υλικό στεγανοποίησης: 
καφέ

F011 ST9  
Grey Magma Granite

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι

F012 ST9  
Red Magma Granite

Σετ αξεσουάρ: ανθρακί
Υλικό στεγανοποίησης: γκρι
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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

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuţi, jud. Suceava 

Romania

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

PL-11-300 Biskupiec 

Poland

t +48 89 332 81 03 

info-bis@egger.com

Βουλγαρία

EGGER Bulgaria

t +359 24 96 20 20

info-bg@egger.com

Κροατία

EGGER HR/BA

t +385 42 302 161

info-hr@egger.com

Τσεχία/Σλοβακία

EGGER CZ s.r.o.

t +420 495 531 531

info-cz@egger.com

Ελλάδα

NC Arbor Timber Products

t +30 210 800 2145

info-gr@egger.com

Ουγγαρία

EGGER Hungary

t +36 30 6700233

info-hu@egger.com

Λιθουανία

EGGER Baltic UAB

t +370 5219 00 03

sc.baltics@egger.com

Πολωνία

EGGER Poland

t +48 61 650 36 01

info-pl@egger.com

Ρουμανία

EGGER Romania

t +40 372 438 000

info-ro@egger.com

Σερβία

EGGER RS/ME/MK/XK

t +381 62 283842

info-rs@egger.com

Σλοβενία

EGGER Slovenia

t +386 40 301619

info-si@egger.com

Τουρκία

EGGER Dekor A.Ş.

t +90 262 648 45 00

info-tr@egger.com

Ουκρανία

EGGER Ukraine

t +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

http://www.egger.com



