
 

 

 

Technický list 
 
EGGER Laminát PerfectSense Topmatt 
 
 

Popis materiálu  

Označení: EGGER Laminát PerfectSense Topmatt
Popis produktu: dekorativní, UV-lakované lamináty 
Typ laminátu1):   HGS (Horizontal General-Purpose-Standard)      
Ochranná fólie: ano
Šířka: 1310 mm
Jmenovitá tloušťka:     0,60; 0,80 mm – ve formátech 
Standardní rozměry:   2800 / 3050 x 1310 mm 
Standardní šířka:   950; 1020; a 1310 mm 
Standardní délka:   2800; 3050 a 4100 mm 

Maximální délka 4100 mm 

Minimální délka: 800 mm
Jmenovitá tloušťka: 0,60 mm – v rolích
Délka role: 200 a 400 m
Vnitřní průměr: 150 mm 
1) 

Klasifikace HGS podle EN 438-3  

Dostupnost 

EGGER Lamináty PerfectSense Topmatt o jmenovité tloušťce 0,60 mm jsou součástí EGGER kolekce dekorativních 
materiálů. Jsou dostupné ve vybraných dekorech od 1 ks ze skladu, podle dodacího pořádku. Výroba v tloušťce  

0,60 mm je možná od minimálního množství 260 m2 a výhradně na objednávku. 

Technická data 

Lamináty s povrchovou vrstvou na bázi laku nejsou dodnes popsány ve výrobní normě EN 438. S odvoláním na  
EN 438-3 mohou být Lamináty PerfectSense Topmatt klasifikovány jako HGS (Horizontal General-purpose Standard).  
To znamená, že lamináty je možno používat pro horizontální účely bez možnosti postformování. 

Vlastnost  
Zkušební 
norma  

Jednotka nebo vlastnost  Hodnota  

Tloušťka EN 438-2 mm 
 
± 0,10 

Délka1) a šířkab EN 438-2 mm +10/-0 

Rovinnosta EN 438-2 mm/m (max.) 60  

Odolnost proti otěru povrchu  EN 438-2 Počet otáček (minimálně) 150  

Odolnost proti nárazu malou kuličkou EN 438-2 
N (minimálně) 
Nominální tloušťka 0,60 mm 
Nominální tlouštka 0,80 mm 

 
≥ 15 
≥ 20 
 

Odolnost proti poškrábání  EN 438-2 Stupeň  ≥ 4 

Odolnost proti vodní páře EN 438-2 Stupeň (minimálně) 4 



 

 

 

Vlastnost  
Zkušební 
norma  

Jednotka nebo vlastnost  Hodnota  

Odolnost proti suchému teplu (160 °C) EN 438-2 Stupeň (minimálně) 4 

Rozměrová stálost při zvýšené teplotě EN 438-2 % max. 
La 
Tb 

 
0,55 
1,05 

Odolnost proti vlhkému teplu (100 °C) EN 438-2 Stupeň (minimálně) 4 

Odolnost proti skvrnám  EN 438-2 Stupeň (minimálně) 
Skupina 1 a 2 
Skupina 3 

 
5 
4 

Světlostálost [xenon-oblouková lampa]  EN 438-2 Míra šedi  
4 až 5 
 

Mřížkový test 
DIN EN ISO 
2409 

Mřížkový test-jmenovitá 
hodnota  

0-1 

Stupeň lesku (60°) EN ISO 2813 GE 3 ± 2  
1) Délková tolerance neplatí pro dodávky zboží v rolích. 
a Za předpokladu, že lamináty se skladují za podmínek doporučených firmou EGGER.  
b Mezní odchylky pro přířezy desek je nutné dohodnout mezi firmou EGGER a kupujícím. 
La  = v podélném směru (nebo po směru vláken) průběhu vláken materiálu (obvykle směr nejdelšího rozměru laminátu).   
Tb  = v příčném směru (příčně ke směru vláken) průběhu vláken materiálu (pravoúhle ke směru L). 

Technické upozornění   

Matný povrch PerfectSense Topmatt je lakovaný UV-lakem s vlastnostmi proti otiskům prstů. Povrch laku nemá "žádnou 
strukturu", proto vlivem mechanického namáhání mohou vzniknout stopy v podobě poškození. U středně tmavých až 
tmavých Uni a tištěných dekorů jsou stopy po používání patrnější než u světlých dekorů. Nejedná se však o funkční 
poškození povrchu, ale pouze o zhoršení vzhledu z hlediska vizuálního dojmu. 
 
Povrch lakovaných laminátů PerfectSense Topmatt může vykazovat barevné odchylky vůči ostatním EGGER produktům. 

"Stoprocentní barevnou shodu mezi produkty Eurodekor a EGGER Lamináty není možno zaručit".  

 

Laminát PerfectSenseTopmatt je opatřen ochrannou fólií, která zajišťuje ochranu povrhu během přepravy a zpracování.  
Tuto fólii je třeba po zpracování laminátu neprodleně odstranit, nejpozději však 6 měsíců po termínu dodání. 

Podrobnější informace naleznete v technickém listu „EGGER Laminát s ochrannou folií“.  
 

Doporučení pro údržbu a čištění 
 
EGGER Laminát PerfectSense Topmatt nevyžaduje s ohledem na odolný, hygienický a nepropustný povrch žádnou 
zvláštní péči. Povrch je všeobecně snadno udržovatelný. Je nutno dbát, aby při čištění nebyly nepoužívány sanitární 
čistící prostředky nebo čistící prostředky s abrazivními složkami, jelikož tyto prostředky mohou způsobit změnu lesku  
a poškrábání. Odmašťovací látky, které se používají v čistících prostředcích na umělé hmoty/plasty, mohou rovněž 
způsobit změnu lesku a tyto je třeba z povrchové plochy beze zbytku odstranit, aby byla zachována funkčnost úpravy 
eliminující nežádoucí otisky prstů. 

Podrobné informace naleznete v letáku „Doporučení pro čištění a ošetřování povrchů výrobků EGGER“. 

Průvodní dokumenty / Produktové informace 

Další informace naleznete v níže uvedených dokumentech: 

 Pokyny pro zpracování EGGER Laminátů 
 Technický list EGGER Laminát s ochranou fólií 
 Technický list Doporučení k čištění EGGER Laminátů PerfectSense Topmatt 



 

 

 


