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Инструкции за обработка 
EGGER Компактни ламинати 

 
 
 
 
 

1 Съхранение 

Компактните ламинати на фирмата EGGER трябва да се 

съхраняват в закрити и сухи помещения при температура 

от около 18°C до 25°C и относителна влажност прибл. 50% 

до 65%. След отстраняване на оригиналната опаковка 

компактният ламинат трябва да се съхранява върху цели, 

хоризонтални, равни, стабилни защитни плочи. 

 
 

 
 
 
 
 

Прекият контакт с пода и/или излагането на слънце трябва 

да се избягва на всяка цена. Най-горната плоскост трябва да 

се покрие с ламинирана защитна плоча (да не е голо ПДЧ) с 

най-малко същия размер като на ламината. 
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Фигура 1 
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Ако съхраняването в хоризонтално положение не е възможно, плочите 

компактен ламинат трябва да се поставят под ъгъл от приблизително 

80 °, като се използват плоска опора и подпора. При съхраняване във 

вертикално положение е необходимо да се използва ламинирана 

защитна плоскост с най-малко същия размер като този на плочите 

компактен ламинат. 

 
 

Правилно 

Фигура 2 

Грешно 

Фигура 3 

 

 

1.1 Боравене 
 

След отстраняване на опаковката и непосредствено преди започване 

на работа с компактните ламинати те трябва да се огледат за видими 

повреди. С оглед на сравнително голямото тегло се изисква специално 

внимание при транспортирането и боравенето с компактен ламинат. 

Като правило, всички лица, транспортиращи и/или боравещи с 

компактни ламинати, трябва да носят лични предпазни средства, като 

ръкавици, предпазни обувки и подходящо работно облекло. 

Плоскостите трябва да се повдигат. Трябва да се избягва триенето на 

страните, върху които е нанесен декор, една в друга (вж. фигура 4). 

 

Фигура 4 

 

1.2 Кондициониране 
 

Компактните ламинати реагират на промени в условията на околната 

среда с определена степен на промяна в размерите. Поради тази 

причина условията за съхранение и обработка на елементите трябва 

да съответстват максимално на климата на мястото, където ще се 

използват по-късно. Преди монтажа елементите от компактен 

ламинат трябва да бъдат кондиционирани за достатъчен период от 

време на мястото, където ще се монтират, и при условията, при което 

ще се използват. 

× 
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Препоръките за съхранение трябва да се спазват и на строителния обект. 
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2 Обработка 

Поради голямата плътност и образуващите се големи сили на рязане обработката на 

компактния ламинат, в сравнение с други дървесни материали, води до по-голямо 

износване на инструментите. Използването на остри ножове осигурява оптимална 

обработка и предотвратя образуването на миризми. Следва да се използват предимно 

твърдосплавни инструменти. За обработка на големи количества и при използване на 

автоматизирани обработващи центрове  се препоръчват режещи инструменти с 

диамантени върхове. Уверете се, че ножовете на режещия инструмент са в добро 

състояние с цел постигане на задоволителни резултати. С цел гарантиране на 

икономична обработка, особено преди обработката на голяма партида или 

реализирането на предизвикателни проекти, е препоръчително да съгласувате избора на 

инструменти с производителите. 

 
 
 

2.1 Аспирация 
 

При обработката на компактни ламинати е необходимо 

да се спазват всички стандарти и разпоредби за 

безопасност, приложими за дървообработващата 

промишленост по отношение на прахоулавяне, 

предотвратяване на пожари и т.н. Ако не е налична 

адекватна система за аспирация, трябва да се носи 

подходяща предпазна дихателна маска. Обработката на 

компактен ламинат не е опасен процес, но има хора, при 

които всички видове прах могат да предизвикат 

алергична реакция. 

2.2 Рязане 
 

За форматирането на компактни ламинати се препоръчват 

пакеторазкройващи циркуляри или циркуляри с работна 

маса. За да се получи добър резултат при рязането, трябва 

да се вземе предвид връзката между броя зъби (Z), 

скоростта на рязане (vc) и скоростта на подаване (vf). 

 
Моля, спазвайте следното: 

• видимата страна (страната, на която е отпечатан декорът) да е 
нагоре 

• правилна проекция на режещия диск 

• регулирайте броя на оборотите и броя на зъбите 

спрямо скоростта на подаване 

• За получаването на чисти срезове от долната страна 

на плочата се препоръчва  

използването на подрезвач  

 
В зависимост от проекцията на режещия диск, ъгълът на 

влизане и излизане се променя, а оттам и качеството на 

среза.  Ако горният срез не е чист, режещият диск трябва 

да се настрои по-нависоко. Ако долният срез не е чист, 

режещият диск трябва да се настрои по-ниско. Трябва да 

се определи най-добрата настройка на височината. 
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В случай на форматни и пакеторазкройващи циркуляри трябва да се зададат следните 

проекции на режещия диск (X) в зависимост от диаметъра (D): 

 

Диаметър на режещия диск D Projections X 

[mm] [mm] 

250 

 

300 
 

350 

 
400 

 
450 

прибл. 5 – 10  
 
 
 
 
 

Фигура 5 Източник: Leitz 

 

За по-добро качество на рязане се препоръчват режещи дискове с по-голям брой зъби.    

При циркуляри препоръчителната скорост на рязане е vc е  60 – 90 m/s. 

 

Препоръчителна форма на зъбите на режещия диск 
При обработката на компактен ламинат, залепен от двете страни, освен това е необходим 

подрезвач с цел предотвратяване на нащърбвания от долната страна. Моля, запознайте с 

нашите препоръки за инструменти за професионалната обработка на EGGER Компактен 

ламинат на www.egger.com 

 

TR/TR 

(трапецовиден 

зъб/трапецовиден 

зъб) 

FZ/TR 

(плосък зъб/трапецовиден зъб) 

 
 
 
 
 
 

Фигура 6 Източник: Leitz  Фигура 7 Източник: Leitz 

 

2.3 Фрезоване 
 

За механичната обработка на компактен ламинат се 

препоръчват инструменти с диамантен връх. Пригодността 

на инструменти с твърдосплавни върхове е ограничена. Не 

трябва да се използват инструменти със сегментирани 

режещи дискове, тъй като прекаленото отрязване в зоната 

на припокриване обикновено остава видимо. За да се 

гарантира доброто качество на ръба, е препоръчително да 

се остави прибавка за обработка при рязане на заготовки , 

което обаче зависи от последващата обработка на ръба. 

Commented [u1]: Проекции 

http://www.egger.com/
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Поради високия натиск на рязане от особено важно 

значение е осигуряването на стабилност на 

обработвания детайл и контрол над инструмента. 

Налични са различни възможности за профилиране 

на ръба.  Евентуални следи от фрезоването могат да 

се заличат чрез шлифоване. Равномерен цвят на 

ръба може да се постигне чрез нанасяне на масло, 

несъдържащо силикон. Острите ъгли и ръбове 

следва да се заоблят с цел предотвратяване на 

наранявания. 
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2.4 Пробиване 
 

Най-подходящи за пробиване на компактни ламинати са свредла, предназначени за пластмасови 

листови материали. Ъгълът на върха трябва да е между 60° и 80° Скоростта на рязане 

и скоростта на подаване зависят от материала на избраното свредло - HSS, HM, 

DIA. Моля, спазвайте спецификациите на производителя на инструмента. Могат 

да се използват и спирални свредла за пробиване на метал или дърво, но 

скоростта на въртене и скоростта на подаване трябва в такъв случай да се 

намалят. 

 
 

Свредло за дюбели Спирално свредло – HW Зенкер от една част 

 

Фигура 8 

Източник: Leitz 

Фигура 9 

Източник: Leitz 

Фигура 10 

Източник: Leitz 

 
 

При пробиване на проходни отвори компактните ламинати трябва да бъдат 

поставени върху твърда основа, в която може да се пробива. Преди свредлото 

да пробие, скоростта на подаване трябва да се намали, за да се избегнат 

напуквания от изходната страна. При пробиване на отвори, които не излизат 

от другата страна, така наречените глухи отвори, трябва да остане най-малко 

1,5 mm от дебелината на плочата. При пробиване на отвори, успоредни на 

повърхността на плочата, от двете страни на отвора трябва да остане 

дебелина на плочата от най-малко 3 mm (вж. фигура 11). 

 
Когато избирате инструменти за рязане, фрезоване и пробиване, винаги се 

консултирайте с производителите на инструментите. 
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Фигура 11 
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3 Обработка 

Въпреки добрата стабилност на размерите на компактния ламинат промените в условията на 

околната среда могат да доведат до промени в размерите. Ориентацията на влакнестия среден 

слой придава на компактния ламинат производствена или машинна посока (вж. фигура 12). 
 

Промяната на размерите в надлъжна посока е двойно по-малка, 

отколкото в напречна посока. Ето защо промените в размерите 

трябва да се вземат предвид преди обработката и 

проектирането. Като правило следва да се предвиди 

разширителна междинане от 2,0 mm/ m. Различните климатични 

условия отпред и отзад на елементите от компактен ламинат 

може да доведат до изкривяване. Затова е много важно при 

стенни облицовки от компактен ламинат  

винаги да се осигурява подходяща вентилация зад панелите, 

позволяваща изравняване на температурата и влажността. 

 

 
Фигура 12 

При компактен ламинат, при който и от двете страни е нанесен декоративен слой, 

производствената посока се разпознава само по производствените размери. Не може да се 

установи върху разкроен компактен ламинат. Дървесните декори и отпечатаните в дадена 

посока декори са изключение. При работа с 

разкроени панели е важно по време на монтажа да се гарантира, че те са с една и съща 

производствена посока. Поради опасността от объркване при разкроените панели 

производствената посока следва се маркира върху остатъците от плочите. 

 
 

3.1 Изрези 
 

Изрези и отвори, например за 

превключватели, вентилаторни решетки 

или отвори за достъп, винаги трябва да се 

заоблят, тъй като острите ъгли могат да 

доведат до образуването на пукнатини 

(вж. фигурата вдясно). 

 
Вътрешните ъгли следва да се отрежат с 

вътрешен радиус от най-малко 5 mm. 

Всички ръбове трябва да са гладки, без 

пукнатини и нарези. Канали и 

вдлъбнатини също трябва да се заоблят с 

цел избягване на напуквания. Изрези 

могат да се направят директно с 

оберфреза или първо да се пробият дупки 

с подходящ радиус и след това да се 

отреже от дупка до дупка. При вградени 

елементи трябва да се предвиди 

достатъчна междина за разширяване. 

Грешн
оГреш

Фигура 14 × 

Прав
илно

Фигура 13 
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3.2 Ъглови съединителни профили 
 

Съединения между елементи от компактен ламинат, годни да издържат на по-високи натоварвания, 

могат да се постигнат чрез комбинация от устройства за залепване и закрепване, шлицови канали 

или сглобки тип "бисквитка" (напр. изработени от компактен ламинат) или жлебове  Елементите от 

компактен ламинат трябва да се съединяват един с друг само в същата производствена посока. На 

фигури 15 до 20 по-долу са показани някои възможности за създаване на здрави съединения между 

компактни ламинати. 

 

   
Жлебован 

Фигура 15 

 
Ъглова пружина 

Фигура 18 

Жлебован/фалцован 

Фигура 16 

 

Метален профил, закрепен с винт 

Фигура 19 

Нут и перо 

Фигура 17 

 

Профилирано съединение 

Фигура 20 
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3.3 Залепване 
 

При залепването на два елемента от компактен ламинат е важно да се гарантира 

безпрепятствено свиване или разширяване при евентуални промени в размерите. За да се 

избегне появата на напрежение, трябва да се залепват само правилно кондиционирани 

компактни ламинати и винаги само в една и съща машинна посока. Залепване по цялата 

повърхност 

на големи размери е възможно само по изключение.  Съединения, подложени на голямо 

натоварване, например вследствие на вибрации, удари или подобно, трябва да се 

подсилят с механични свързващи елементи. Преди да бъдат залепени, плочите трябва да 

бъдат шлифовани, почистени от прах, мазнини и замърсявания и предварително 

обработени според нуждите. Препоръчва се да направите собствени опити. Спазвайте 

задължително указанията за обработка на производителя на лепилото. 

 
Подходящи лепила за лепене на компактни ламинати на фирмата EGGER са: 

 
 

Вид лепило 

Jowat® 2K SE-Polymer 690.00 

 
Вид лепило 

MBE Panel-loc 

Вид лепило 

Ottocoll P85, 

Ottocoll M500 

 
 

 

Jowat AG 
info@jowat.at 
www.jowat.at 

Moderne Befestigungs Elemente GmbH 
info@mbe-gmbh.de 
www.mbe-gmbh.de 

Hermann Otto GmbH 
info@otto-chemie.de 
www.otto-chemie.de 

 
 

 

Компактните ламинати могат не само да се залепят един към друг, но също и към масивно 

дърво или дървесни материали като ПДЧ, МДФ или мултиплекс плоскости. За 

незабележимо залепване на елементи от компактен ламинат към основа препоръчваме 

например  Panel-loc от MBE 

 
Визуално по-дебели плочи можете да постигнете чрез удвояване или вертикални елементи. 

 
 
 
 

3.3.1 Удвояване 
 

При удвояването в областта на ръба се залепват 

съответстващи ивици компактен ламинат. И тук трябва да се 

спазва същата машинна посока.  Подходящ продукт 

например е изравняващото напрежението, 

еднокомпонентно лепило Ottocoll® M500 от Ото Otto Chemie. 

 
 

Фигура 21 

mailto:info@jowat.at
http://www.jowat.at/
mailto:info@mbe-gmbh.de
mailto:info@mbe-gmbh.de
http://www.mbe-gmbh.de/
mailto:info@otto-chemie.de
http://www.otto-chemie.de/
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3.3.2 Вертикални елементи 
 

За дебелини до 100 mm или ако поради естетически 

причини декорът трябва да се вижда по края, 

използването на вертикален детайл (фигура 22) е едно 

възможно решение. Първо, двата компонента, които ще 

се съединяват един с друг, се скосяват под ъгъл от 45 

градуса. След това обработваният детайл се поставя върху 

равна повърхност с лицевата страна надолу, така че 

скосените върхове да се допират.  След това върху 

съединителната фуга се поставя самозалепваща лента. 

Накрая двата обработвани детайла се обръщат 

внимателно. След това се нанася лепилото (фигура 23) 

и по-късият детайл, съответно вертикалният елемент 

се повдига нагоре (фигура 24). Докато лепилото 

засъхне, вертикалният елемент трябва да бъде 

фиксиран в правилното положение със самозалепваща 

лента. Като лепило може да се използва например 

Ottocoll P 85. 

 

   
Фигура 22 

 

3.4 Завинтване 

Фигура 23 Фигура 24 

Рязането на резби в компактен ламинат става безпроблемно. Могат 

да се използват и самонарезни винтове. Препоръчват се 

винтове със ситна резбата, тъй като имат по-добра устойчивост на 

изтегляне. Предварителното пробиване е задължително във 

всички случаи. Винтове за метал и ПДЧ са подходящи за винтови 

съединения, успоредни на повърхността на плочата. Винтовете 

трябва да проникнат до минимална дълбочина от 25 mm, а 

диаметърът на пробитата дупка трябва да се избере правилно, за 

да се предотврати разцепване. 
 

При плоски винтови съединения, при които отворите излизат от 

другата страна, трябва да се предвиди достатъчна междина, която 

да компенсира промяната на размерите в резултат на колебания в 

температурата и влажността . Диаметърът на пробитата дупка 

трябва да бъде с 2 - 3 mm по-голям от диаметъра на крепежния 

елемент. По този начин се предотвратява създаването на 

напрежение в резултат на разширяване и свиване при промяна на 

климатичните условия. Не трябва да се използват винтове със 

скрита глава (вж. фигура 26) Ако се налага използването на 

винтове със скрита глава, те трябва задължително да се използват 

с подложна розетка. 

За тази цел, в отделните елементи се пробиват плаващи точки и 

една фиксирана точка. 

 

Основното изпълнение на фиксираните и плаващите точки е еднакво 

подходящо за 

вертикални и 

хоризонтални 

изпълнения, 

независимо от 

употребата. 

 
Фигура 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 26 

 
 

 
× 
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Грешно 



Управление на качеството ISO 
9001 

Код:  

Преработено издание: 

Одобрено:  

Страница: 

PI CL EN  

02 

08.01.2018 г. 

15 от 22 

Отговорен: ПМ Мебели и интериорен дизайн 

 

 

 

3.4.1 Фиксирана точка 
 

Фиксираната точка служи за равномерното разпределяне на 

разширителното пространство и трябва да се позиционира 

възможно най-централно. Диаметърът на отвора трябва да бъде 

равен на този на крепежния елемент. 

 
 
 
 

 

Фигура 27 

3.4.2 Плаващи точки 
 

Диаметърът на отвора на плаващите точки трябва да бъде с 2 - 3 

mm по-голям от този на крепежния елемент. Главата на винта 

трябва да покрива отвора.  При необходимост следва да се 

използват подложни шайби. На илюстрациите, върху дървената 

основа е положена уплътнителна лента от EPDM за защита срещу 

влага. 

 
 

Фигура 28 

 

Необходимата разширителна междина се определя въз основа на най-дългото разстояние Дебелина на плочата Максимално 

разстояние между крепежните елементи 
от фиксираната точка до ръба на плочата. Диаметърът на отвора на плаващата точка 
 [mm] 

a [mm] b [mm] 

трябва да се увеличи с 2 mm на метър дължина. 8 790 500 

За вътрешни приложения могат да се използват посочените в таблицата        

разстояния за закрепване: 10 920 670 

 
12 960 900 

 
13 970 920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

= фиксирана точка, × = плаваща точка 

Фигура 29 

Commented [u2]: Дебелина на плочата (=Plattendicke) 
and Максимално разстояние между крепежните 
елементи (=Maximaler Befestigungsabstand) should be 
aligned properly in the table 
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4 Приложения 

 
4.1 Облицовка на стени 

 
Благодарение на здравината си и пригодността за всекидневна употреба компактният 

ламинат на фирмата EGGER е особено подходящ за интериорни стенни облицовки. За 

такива приложения препоръчваме минимална дебелина на плочата 

от 8 mm. Стените и основата трябва да са напълно сухи преди монтажа на панелите.  Винаги осигурявайте 

адекватна циркулация на въздуха зад панелите. Материалът не трябва да бъде изложен на влага. Всички 

панели, които ще свързват един с друг, трябва да имат една и съща производствена посока. 

 

4.1.1 Основа и вентилация 
 

Компактният ламинат трябва да се закрепи към здрава, устойчива на корозия и динамично 

свързана основа, която може да поеме теглото на стенната облицовка и да гарантира 

осигуряването на вентилация зад панелите. При конструкции по метода на сухото 

строителство закрепването на основата и на компактния ламинат трябва винаги да се 

фиксира към рамката. 

 
Изборът на крепежни елементи трябва да е съобразен с носещата основа и теглото на 

стенната облицовка. Различните климатични условия отпред и отзад на елементите може 

да доведат до изкривяване. Затова е много важно при монтаж на стенни облицовки от 

компактен ламинат винаги да се осигурява подходяща вентилация за панелите, 

позволяваща изравняване на температурата и влажността. Вентилацията трябва да става 

към стаята. 
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Вертикалните летви, по принцип, позволяват циркулация на въздуха. При хоризонтално 

разположени основи трябва да се осигури правилна вентилация чрез подходяща 

конструкция. Основата трябва да бъде отвесна с цел осигуряване на закрепване без 

напрежение по цялата повърхност. Подходящи основи са вертикално разположени ленти 

от дърво, алуминий или компактен ламинат. 

 
Максималното разстояние между летвите и/или основата зависи от избраната дебелина 

на компактния ламинат. Важно е да се гарантира зоните за приток и изход на въздух да 

са свободни, така че да не се възпрепятства циркулацията на въздуха. Освен това 

внимавайте влагата на повърхността, която ще се облицова,  

да не се различава значително от влагата на завършената стенна облицовка. 

 
Прави се разлика между: 

→ видимо механично закрепване 

→ невидимо механично закрепване 

→ невидимо залепено закрепване 

 
 
 
 

4.1.2 Видимо механично закрепване 
 

Закрепването става с винтове или нитове в носещата конструкция. Трябва да се предвиди 

достатъчна разширителна междина и да се позиционират правилно плаващите и 

фиксираните точки. При използване на дърво като основа, за отделяне трябва да се 

използва лента от EPDM. 

 
Фигура 30 

 

 
1 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Междина 

2 Лента от EPDM 
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4.1.3 Невидимо механично закрепване 
 

Невидимото закрепване на компактни ламинати чрез окачване позволява безпроблемен 

демонтаж и е естетически по-привлекателно, отколкото видимите начини на закрепване. 

Свалянето на панелите става бързо и лесно.  Достъпът до кабели и тръбопроводи, монтирани зад 

елементите, е лесен.  В зависимост от избраната система за монтаж, друго предимство е 

възможността за последващо настройване на елементите. Освен това елементите могат да се 

монтират без напрежение. При всички методи за монтаж чрез окачване трябва да се остави 

достатъчно пространство за повдигане и спускане на елементите. Тази междина или "междина на 

окачване" ще остане видима като сенчеста фуга. 

 

Окачване чрез профилни лайстни 
При този метод на монтаж в хоризонталната 

основа се изрязва жлеб, в който се поставя 

закрепената към стенния елемент фалцова 

лайстна. За улесняване на монтажа перото на 

фалцовата лайстна трябва да е по-тънко от 

жлеба. Фалцовите лайстни върху елементите  

от компактен ламинат не трябва да се простират 

по цялата ширина на елементите, а трябва да 

бъдат прекъснати с цел осигуряване на 

вертикална циркулация на въздуха Могат да се 

използват фалцови лайстни, изработени от 

шперплат, или метални Z-образни профили. Ако 

при тънки елементи от компактен ламинат не 

може да се постигне здраво винтово 

съединение, е възможно допълнително 

залепване. 

Окачване чрез метални изделия 
За монтиране на стенни елементи се 

предлагат и системи с метални изделия (вж. 

фигура 31). Избраната система трябва да се 

използва в съответствие с препоръките на 

производителя, за да се гарантира 

сигурността на закрепването. 

 

 
гура 31 

Commented [u3]: Фигура 
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4.1.4 Невидимо закрепване със залепване 
 

Компактният ламинат може да се монтира и чрез 

залепване на панелите към здрава основна конструкция, 

използвайки специално разработени за тази цел трайно 

еластични залепващи системи. При използване на дърво 

като основна конструкция, е необходимо да се нанесе 

предварително грунд , за да се гарантира сигурно 

закрепване и отделяне на влагата. 

 
Системите се състоят от лепило, монтажна лента и 

съответните продукти за предварителна обработка на 

повърхностите преди 

залепването Монтажната лента е предназначена за 

първото фиксиране. Трайното закрепване се извършва с 

лепилото. Друга функция на монтажната лента е 

дефинираното разстояние. По този начин се постига 

необходимата дебелина на лепилото, за да може 

еластично да поеме всички движения на плочата. 

Спазвайте указанията за обработка на производителя на 

лепилото. 

 
Доставчици на подходящи системи за лепене са например: 

 

 
Австрия Австрия Австрия 

 

Innotec Österreich 
info@innotec.at 
www.innotec.at 

DKS Technik GmbH 
office@dks.at 
www.dks.at 

Pro Part Handels GmbH 
info@propart.at www.propart.at 

 
 

Франция Обединеното кралство Германия 
 

 
Sika France SA / Le Bourget 
www.fra.sika.com 

 
Sika Limited / Watchmead 
www.gbr.sika.com 

Moderne Befestigungs Elemente GmbH 
info@mbe-gmbh.de 
www.mbe-gmbh.de 

 
 

4.1.5 Детайлни изпълнения 
 

Независимо от избраната основа и монтажната система, следните детайлни 

изпълнения са обичайна практика и осигуряват безпроблемно и трайно 

монтиране на стенни облицовки. 

 

Образуване на вертикални и хоризонтални съединения 
Съществуват редица възможности за създаване на хоризонтални и 

вертикални фуги и съединения (в.ж фигура 32 – 34). Важно е да се осигури 

достатъчна междина за разширяване на елементите. 

 

mailto:info@innotec.at
http://www.innotec.at/
mailto:office@dks.at
http://www.dks.at/
mailto:info@propart.at
http://www.propart.at/
http://www.fra.sika.com/
http://www.gbr.sika.com/
mailto:info@mbe-gmbh.de
mailto:info@mbe-gmbh.de
http://www.mbe-gmbh.de/
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Приключване отгоре 
При приключване на стенната облицовка отгоре трябва да се остави 

разстояние до тавана, за да се осигури функционална вентилация. По 

този начин се осигурява и вътрешна вентилация. Разстоянието между 

тавана и компактния ламинат осигурява също и необходимата 

разширителна междина. За да се гарантира 

пълната функционалност на вентилацията, разстоянието до тавана 

трябва да съответства най-малко на размера на вентилационната 

междина зад панела. 

 
 
 

1 Въздушна междина 

2 Монтажна 
лента 

3 Леп
ило 

Фигура 35 

 

Приключване отдолу 
Приключването отдолу на стенната облицовка с компактен ламинат 

може да се извърши по два начина. 

 
Оставянето на разстояние до пода обикновено функционира по 

същия начин както при приключването на стенната облицовка 

отгоре. Разстоянието между 

компактния ламинат и пода осигурява достатъчна циркулация на 

въздуха зад компактния ламинат и не позволява застояването на 

влага зад стенната облицовка. Задължително обаче трябва да се 

осигури минимално разстояние  

до пода от 50 mm. Монтираните цокли трябва да са възможно най-

тънки, за да се осигури достатъчно голямо напречно сечение за 

вентилация. 

1 Възду
шна 

межди

на 

2 Цокъл от 
плочки 

3 Силиконова 
фуга 

4 Минимално разстояние до пода 

50 mm 

 

Фигура 36 

 

При монтаж до пода, който предимно се прилага при използване на 

компактен ламинат в душ зони, компактният ламинат не трябва да се 

опира директно в пода поради разширяването и свиването му. Така 

наречената самораздувна лента служи за спазване на необходимото 

разстояние по време на монтажа и осигурява необходимата 

1 

2 

3 

1 4 3 

2 

2 

Commented [u4]: Should be aligned properly 1. 
Въздушна междина 2 Монтажна лента 3 Лепило 

Commented [u5]: Align properly! 1 Въздушна междина 
2 Цокъл от плочки 3 Силиконова фуга 4 Минимално 
разстояние до пода 50 mm 
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разширителна междина за ламината. 

 
Междината между компактния ламинат и пода може впоследствие 

да се запечата със силиконова фуга, за да се предотврати 

проникването на влага.    За да се осигури циркулация на въздуха 

при затваряне отдолу, вентилационната междина трябва да е с по-

големи размери. 

 
1 Самораздувна 

лента 

(уплътнителна 

лента) 

2 Силиконова 
фуга 

Фигура 37 

Commented [u6]: Align! 1 Самораздувна лента 
(уплътнителна лента) 2 Силиконова фуга 
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Решение за ъглите 
При ъглови решения с компактен ламинат трябва да се остави 

разстояние между компактния ламинат и стената от най-малко 

дебелината на основната конструкция.  Ъгловото съединение между 

два компактни ламината трябва да бъде достатъчно голямо с цел 

балансиране на измененията в размерите в резултат на климатични 

промени. Ако е необходимо запечатване на ъгловото съединение, 

например при използване в душ зони, това отново се прави с помощта 

на самораздувна лента, за да се осигури разширителна междина. 

Междината между отделните плочи компактен ламинат се защитава от 

проникване на влага с допълнителна уплътняваща силиконова фуга 

(Фигура 38). 

 
1 Лента компактен 

ламинат 

2 Самораздувна лента 
(уплътнителна лента) 

3 Силиконова 

фуга 

4 Компактен 
ламинат 

Фигура 38 

 

Съединение на повърхности 
Като често срещано решение за защита от удари в болниците се използва 

стенна облицовка, изградена до половината от компактен ламинат. За 

целта е необходимо да се създаде безшевен преход от компактния ламинат 

към гипсокартона. За да се осигури функционална вентилация на 

компактния ламинат, може да се използва ъглов елемент от неръждаема 

стомана (Фигура 39). 

 
 
 
 
 
 

1 Тапициран гипскартон  

2 Ъглов елемент от 
неръждаема стомана 

3 Компактен 

ламинат 

 
Фигура 39 

 

 

Директен монтаж 
При частична стенна облицовка панелите 

от компактен ламинат обикновено се 

завинтват директно към стената, като 

винтовите съединения се виждат. Тъй като 

няма вентилация зад елементите, между 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

Commented [u7]: 1 Лента компактен ламинат  
2 Самораздувна лента  
(уплътнителна лента) 
3 Силиконова фуга 
4 Компактен ламинат 
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компактния ламинат и стената трябва да се 

монтира пароизолация. Препоръчителната 

максимална височина на компактния 

ламинат е 300 mm. 

 
 
 
 

 

Фигура 40 

2 

1 

1. Компактен ламинат  
1 2. Пароизолация 
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4.2 Санитарни и душ прегради 
 

При използването на компактен ламинат в санитарни помещения при проектирането и 

монтажа трябва да се внимава компактният ламинат да не бъде изложен на застояла 

вода, както и 

в помещенията да се осигури подходяща вентилация. Задължително трябва да се 

използват само строителни материали и крепежни елементи, устойчиви на корозия. При 

използване в зони с голяма влажност ъгловите съединения трябва да се подсилят 

механично, например чрез дюбели или пера, както и трябва да се използва 

водоустойчива система за залепване. При приложения в търговски помещения, 

подложени на повишено износване, между пода и долния ръб на ламината трябва да се 

остави минимално разстояние от 120 mm. 

 

 
Фигура 41 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Разстояние 120 mm 

 

 
Важно е да се осигури подходяща вентилация в тези помещения, както и компактните 

ламинати да могат да изсъхват след използване на душа. 

 
Абсорбиращи минерални подслоеве като стени и/или мазилка трябва да бъдат обработени 

предварително с водоустойчива, еластична бариера. Тази бариера по принцип се нанася с 

четка и предотвратява проникването на вода в основната конструкция. Немската 

строителна конфедерация предлага брошура относно такива уплътняващи и изолационни 

продукти ("Хидроизолационни бариери в съчетание с плочки и плоскости"). Брошурата 

описва обработвани в течно състояние уплътняващи съединения за работа с плочки и 

плоскости за вътрешни и външни приложения при спазване на определените класове за 

излагане на влага и основите. 

Класовете за излагане на влага на материалите трябва да се съгласуват с производителите 

или доставчиците. Спазването на инструкциите за обработка на съответните 
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производители е задължително. 
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4.3 Мебелни врати 
 

Вратите не трябва да са по-широки от височината си. Тъй 

като промените в размерите са дойно по-малки в 

надлъжна посока, отколкото в напречна посока, се 

препоръчва изрязването на крила на врати 

от компактен ламинат да става в надлъжна посока. 

Прекомерните разлики в температурата или 

относителната влажност пред и зад на вратата могат да 

доведат до деформиране на компактния ламинат. 

Поради тази причина при използване в тоалетни или 

съблекални е задължително да се осигури подходяща 

циркулация на въздуха. Широчината, 

височината и теглото на вратата са решаващи фактори за 

определяне на броя на необходимите панти. Други 

фактори, като мястото на монтаж или дали се очаква 

допълнително натоварване в резултат на поставяне на 

закачалки например, може да варират значително в 

отделните случаи и трябва да се вземат под внимание. 

Затова предоставената информация (вж. фигура 42) има 

само насочващ характер и е за врата с дебелина 13 mm и 

широчина до 600 mm. Препоръчва се извършването на 

пробен монтаж. При приложения с голямо натоварване 

може да се монтира допълнителна панта на макс. 100 mm 

под горната панта.  Минималното разстояние на горната и 

долната панта до външния ръб трябва да е 

максимално 100 mm макс. Подходящи панти предлагат 

например фирмите HAEFELE или Prämeta, (вж. фигура 43). 

 

 

h ≤ b ≤ 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800 
     макс. 

   100 

≤ 28 kg 

2400 
 

2200 

2000 
≤ 22 kg 
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≤ 12 kg 
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h ≥ b 
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фигура 42 

Източник: 
Prämeta 

Фигура 43 

Източник: Prämeta 
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4.4 Плотове за маси 
 

Компактният ламинат е много подходящ за плотове на маси, 

например в офиси, конферентни зали, училища и семинари. 

Дебелината на плочата, разстоянията за закрепване и 

издадеността извън основната рамка трябва да бъдат 

проектирани в зависимост от очакваните натоварвания. 

 
 Плотовете за маси трябва да са с минимална дебелина 10 

mm, за да има достатъчно материал за осигуряване на 

здрави винтови съединения.. Монтирането към основата 

може да се извърши по няколко начина. Важно е да се 

осигури монтаж без възникване на напрежения. Винтовете 

могат да се завинтят директно в плочата или може да се 

използва винтова втулка. Точките за закрепване в основата 

трябва да имат достатъчна хлабина за разширяване. 

Диаметърът на пробития отвор трябва да бъде с 2 - 3 mm по-

голям от диаметъра на крепежния елемент. 

 
 

 
Дебелина на плочата 
[mm] 

Надвес [mm] Монтажно разстояние [mm] 

10 170 310 

12 240 390 

13 270 440 

Фигура 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Надвес 

 

Монтажно разстояние 
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Надвес 
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4.5 Монтиране на мивки и керамични готварски плотове 
 

Компактните ламинати много често се използват като работни повърхности в кухни, както и в тоалетни помещения за 
умивалници. 

В тези области на приложение е необходимо вграждането на керамични плотове и мивки. Обикновено се 

използват посочените по-долу решения. 

 

Вграждане на керамични готварски плотове 

Монтиране на мивка отгоре 

 

Монтиране на мивка отдолу 

Фигура 47 

Фигура 46 
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4.6 Работни плотове 
 

Благодарение на своята влагоустойчивост и 

здравина компактните ламинати много често се 

използват като работни плотове в кухни и за 

умивалници. За закрепване 

към корпуса плочите могат да бъдат или 

завинтени (инструкции в 3.4), или залепени 

(инструкции в 3.3). Независимо от избрания 

начин на закрепване е необходимо да се 

осигури разширителна междина от 2 mm/m. 
 

За правилната вентилация на компактния ламинат 

е необходимо горната страна на корпуса да се 

проектира като траверса. 

 
 

 
Ъгловите съединения на два работни плота могат 

да се изпълнят със съединителни шайби, като 

например ламели. За тази цел краищата на 

плочите по правило трябва да бъдат леко 

фрезовани в зоната на свързване на двата 

елемента. 

 
 
 

 
Фигура 49 

 
 
 

Фигура 50 
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5 Препоръки за почистване и употреба 

Благодарение на своите устойчиви, хигиенични и плътни повърхности 

компактните ламинати на фирмата EGGER не изискват специални грижи. По 

правило петна и разлети вещества като чай, кафе, вино и т.н. трябва да се 

почистват незабавно, 

 тъй като почистването става по-трудно, ако се оставят да засъхнат. Когато се налага 

почистване, трябва да се използват меки почистващи средства. Почистващите средства 

не трябва да съдържат никакви абразивни компоненти, тъй като могат да повредят 

степента на гланца или да надраскат повърхността. 

 
 

В ежедневната употреба трябва да се спазват следните указания: 
 

→ Поставянето на запалени цигари върху повърхността води до повреждането й. 

Винаги използвайте пепелник. 

→  Повърхностите на компактните ламинати не трябва да се използват като 

повърхност за рязане, тъй като могат да останат следи от рязане дори и върху 

силно устойчивите компактни ламинати. Винаги използвайте дъска за рязане. 

→    Поставянето на горещи съдове за готвене, като касероли и тигани, директно от 

котлона или фурната върху повърхността на компактния 

 

ламинат трябва да се избягва, тъй като, в зависимост от излагането на висока 

температура, може да възникне промяна в гланца или повърхността да се 

повреди. Винаги използвайте защита от висока температура 

→ Винаги забърсвайте или почиствайте разляти течности незабавно , тъй като 

продължителното излагане на някои вещества може да доведе до промяна 

в гланца на повърхността на компактния ламинт. Особено в зоните около 

изрезите и съединенията разлетите течности следва винаги да се почистват 

бързо. 

→ Тези препоръки се отнасят най-вече до компактни ламинти с матовите 

повърхности. Те впечатляват със своя външен вид и усещане при допир, но имат 

и по-голяма склонност да показват признаци на износване. По-подробна 

информация може да намерите в брошурата “Инструкции за почистване и 

поддръжка на EGGER Компактен ламинат” на 

www.egger.com/compactlaminate. 

 

6 Изхвърляне 

Поради високата си калоричност компактните ламинати са много подходящи за 

термична обработка с оглед тяхното унищожаване в подходящи горивни 

инсталации. По принцип трябва да се спазват съответните национални закони и 

разпоредби относно унищожаването на отпадъци. 

 
 

http://www.egger.com/compactlaminate
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Настоящите инструкции за обработка са изготвени надлежно и използвайки цялата налична информация. Предоставената информация се основава на 

практически опит и собствени изпитвания и отразява известните ни към момента данни. Информацията има единствено информативен характер и не 

представлява гаранция по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Не носим отговорност за 

евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Също така в резултат на непрекъснатата работа по усъвършенстване на  EGGER 

Компактен ламинат и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически промени. Ето защо съдържанието на 

настоящите инструкции за обработка не трябва да се разглежда като указание за употреба или като правно обвързващ документ. Важат нашите общи 

условия. 


