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Yangın koruması
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EN 13501-1'e göre B sınıfında yer alan alev geciktirici Flammex ürünlerimizle, 
daha yüksek yangın korumasına sahip projelerin planlanması ve tasarımı için 
ileri seviye planlama ve uygulama güvencesi sunuyoruz.

Kotten ilkokulu (CH),  
© Hertig Nötzli Architekten, Thomas Widmer5



Yangın koruması genel olarak önleyici ve savunmacı yangın koruması şeklinde ikiye ayrılır. 
Önleyici yangın koruması; yangınların gelişmesini, yayılmasını veya etkilerini önleyen ya 
da bunları etkili bir şekilde sınırlayan tüm önlemleri kapsar. Önleyici yangın koruması 
yangınlara karşı yapısal, teknik ve organizasyonel olarak korunmayı ifade eder.

Bu broşürde EGGER ürünlerinin yapısal yangın koruma özellikleri anlatılmıştır.

Yangın koruma türleri

Arte Hotel (AT), © Derenko Innenarchitektur; 
kullanılan dekor: U999 ST2 Siyah 6



Yapısal yangın koruması nedir?

Binaların inşası veya tadilatı ile ilgili olarak alınan tüm yangın 
koruması önlemleri, yapısal yangın koruması kapsamına girer (ör. 
yangın bölme). Temel kriterler, yapı malzemelerinin yangın davranışı, 
yapı bileşenlerinin yangına dayanıklılığı ve insanlar ile hayvanlar için 
yeterli kaçış ve kurtarma yollarının planlanması ve oluşturulmasıdır.
 
Müşterinin temsilcisi ve koordinatör olarak mimar, gerekli tüm 
yangından korunma önlemlerinin tasarlanması ve uygulanması 
konusunda yüksek bir sorumluluk taşır. 

Alev geciktirici Flammex ürün yelpazemiz, uluslararası standart 
şartlarını karşılar ve yüksek düzeyde doğrulanmış güvenlik sunar. 

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:
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 → Yangının genişlemesini, ateşin ve dumanın yayılmasını önlemek
 → Yangın durumunda etkili yangınla mücadele çalışmalarına hazır  olmak 
 → Yeterince korunaklı kaçış yolları oluşturarak alanda bulunanların ve kurtarıcıların  
sağlığını ve yaşamını korumak

 → Binayı, envanteri ve operasyonel becerileri korumak
 → Ortamı toksik ateşten veya reaksiyon gazlarından korumak.

Yangın koruma
planının temel hedefleri

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için  yerine 
getirilmesi gereken zorunlulukların yerine 
getirilmesi gerekir. Kullanım konseptine 
ek olarak, bina için çalışma ve operasyon 
prosedürleri (ör. kullanıcı sayısı, yerel 
olmayan ziyaretçi trafiğinin sıklığı ve 
yoğunluğu, üretim için malzeme akışları); 
bu aynı zamanda alan, iç erişilebilirlik ve 
yükseklik gibi bina geometrisi öğelerini de 
içerir (ör. yangın parlamasına ilişkin model 
yüksek bina kılavuzu). Yangınla mücadele 
operasyonları planlanırken aynı zamanda 
komşu binalara olan sınır mesafeler, kamu 
trafik yollarına olan bağlantı ve itfaiye 
için kurulum ve hareket alanı dikkate 
alınmalıdır.

Planlamanın temel bir parçası da yangın 
tehlikesinin değerlendirilmesidir (ör. 
ateşleme riskinin test edilmesi ve yanabilir 
malzemelerin yangın yükü). Avrupa'da 
yapı malzemelerinin ve bileşenlerinin 
yangın davranışı EN 13501-1 ile düzenlenir. 
Yangın riskinin değerlendirilmesi için 
yapı malzemesi sınıfları belirlenerek 
yapı malzemelerinin yangın davranışı 
sınıflandırılır. 
Yapı bileşenleri ise yangına dayanıklılık 
sınıfı (F, G, W, T) ve dakika cinsinden 
yangına dayanıklılık süresi ile tanımlanır. 
S (kablo geçiş yalıtımları), R (boru hatları) 
ve E (elektrik kablo sistemleri) gibi başka 
sınıflandırmalar da mevcuttur. Yapı 
bileşeninin stresine ve işlevine bağlı olarak 
(ör. yük taşıma kapasitesi, ısı yayılımını 
sınırlama gerekliliği) farklı bileşenler, özel 
gereksinimlere göre uygun şekilde yangına 
dayanıklılık süresi şartını karşılamalıdır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:
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Sofistik AG Genel Merkezi (DE), 
© SOFiSTiK AG / Studio Höhn9



Yangın koruması, yüksek trafiğe sahip binalar için önemli bir 
unsurdur. Bu doğrultuda hastaneler, okullar, bakım evleri, 
alışveriş merkezleri, mağazalar ve oteller gibi nispeten büyük 
şirketler veya kamu binalarında ve kurumlarda yangın koruması 
giderek daha fazla talep görmektedir. Giriş ve bekleme alanları 
ile koridorlar, kaçış yolu olarak da kullanıldığı için kilit alanlardır.

Yangın durumunda itfaiyenin olay yerine gelmesi ortalama 10-15 
dakika sürer. Tam da bu zaman aralığında alevlerin yayılmasının 
önlenmesi önemlidir.

Bu binaların planlanması ve tasarımında en üst düzeyde 
güvenliği sağlamak için alev geciktirici ürünlerimiz EN 13501-
1'e göre sınıflandırılmıştır. Flammex ürünleri, hem son derece 
işlevseldir hem de tasarım esnekliğinde sınır tanımazlar.

Avrupa sınıflandırması

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

Robert Lansemann Okulu (DE)

  Eurodekor Flammex sınıflandırma raporu 

  EN 438-7 uyarınca Compact Laminat Flammex 
sınıflandırma raporu

  Düşük arka havalandırmalı Compact Laminat 
Flammex sınıflandırma raporu
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EN 13501'e uygun bir sınıflandırma, belirli bir üreticinin kaplama malzemesinin 
kendi sistemleri üzerindeki yangın davranışını sınıflandırır.  
Yani sınıflandırma üreticiye özeldir ve diğer üreticilere aktarılamaz. Malzeme veya 
kurulum sisteminde önemli değişiklikler olması halinde yeniden sınıflandırma 
gerekir. 

Örneğin: Eurodekor Flammex levhadan geniş yüzey boşluklarına sahip akustik 
bir eleman üretiliyorsa bu eleman için sonradan bir sınıflandırma veya özel test 
yapılmalıdır.

Avrupa düzeyinde yapı ürünlerinin yangın davranışına yönelik değerlendirme 
standardı, 2010 yılının başında EN 13501 Yapı malzemelerinin, yapı elemanlarının 
ve yapı türlerinin yangın sınıflandırması serisi standartlarla birlikte yayınlanmış 
bir sınıflandırma sistemidir. Yangın davranışlarına göre A'dan F'ye kadar yapı 
malzemesi sınıflarına (Euroclasses) bölünmüş şekilde Avrupa genelinde yangından 
korunma için tek tip gereksinimleri ortaya koyar:
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A –  Yanmaz, yangına katkıda bulunmaz
B –  Düşük tutuşma,  

yangına son derece sınırlı katkı
C –  Düşük tutuşma,  

yangına sınırlı katkı
D –   Normal seviyede tutuşma,  

yangına kabul edilebilir düzeyde katkı
E –   Normal seviyede tutuşma,  

kabul edilebilir yangın davranışı
F –   Kolayca tutuşur, 

performans belirlenmemiştir

Diğer alt bölümler, duman gelişimi (s = 
duman) ve yapı malzemelerinden çıkan alevli  
damlacıklar/parçacıklar (d = damlacıklar) gibi 
yangın yan etkilerini  
sınıflandırır:

s1 Düşük duman oluşumu
s2 Orta duman oluşumu
s3  Yüksek duman oluşumu ya da duman 

oluşumu test edilmemiş

d0  600 saniye boyunca alevli damlacıklar/
parçacıklar oluşmaz

d1  600 saniye boyunca, art parlama süresi 10 
saniyeden fazla olan alevli damlacıklar/
parçacıklar oluşmaz

d2 d0 veya d1 değil
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 → Test raporu  
Tek bir test performansının kaydedilmesidir. Gereksinimlerin karşılanıp 
karşılanmadığını belirtmez.

 → Sınıflandırma raporu  
Bir ürünün sınıflandırması hakkında, birkaç test (çoklu test) yapıldıktan 
sonra verilen rapordur. Testlerde tüm ürün yelpazesinin kapsanması 
garanti edilir. SBI testine (EN 13823) ek olarak, küçük yakıcı testine 
(EN11925-2) uygun bir test de gerçekleştirilir.

 → Performans Beyanı (DoP)  
Performans beyanları, temel ürün parametrelerini belirtir. Beyan 
edilecek parametreler, uyumlu hale getirilmiş ilgili standart ile 
belirlenir. Performans verileri, uyumlu hale getirilmiş standardın 
tablolarından, üretici test sonuçlarından veya harici testlerden toplanır. 
Yangın davranışı gibi performans verileri, harici bir test enstitüsü 
tarafından düzenli testler (yılda iki kez) ile izlenir. Flammex ürünleri 
için DoP numarası, FR kısaltmasından ve taşıyıcı malzemenin reçete 
numarasından oluşur. DoP numarası palet kartında doğrudan CE 
logosunun altında belirtilmiştir. Gerekli tüm DoP'leri ana sayfamızdaki 
Ürün alanında, Indirmeler başlığının altında bulabilirsiniz. 
Ürün tipi aynı kaldığı sürece, performans beyanı prensipte sınırsız olarak 
geçerlidir.

 → Birleşik Krallık için Uygunluk Değerlendirmesi  
Birleşik Krallık'ın 01/01/2021 tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılması 
nedeniyle, Avrupa standartları ve şartnameleri artık Birleşik Krallık için 
geçerli değildir. Geçiş dönemi süresince CE uyumlu ürünlerin geçerliliği, 
2022 yılı sonuna kadar garanti altına alınmıştır. Geçiş döneminde, yapı 
ürünleri için Birleşik Krallık CA onayı almak mümkündür. Tüm Birleşik 
Krallık standartları ve şartnameleri şu anda Avrupa standardını temel 
aldığından, tüm şartnamelerin listede belirtilen, uyumlu hale getirilmiş 
Avrupa standartlarına uygun olarak karşılanması gerekir. 

Avrupa sınıflandırması için  
belgeler

Güzellik ve sağlık, © Dougan Contracts;  
kullanılan dekor: H1146 ST10 Gri Bardolino Meşe 

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

  DoP Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 CE (FR191)

  DoP Eurodekor Flammex E1E05 TSCA Hydro P3 CE (FR223) 

  DoP Eurodekor MDF Flammex E1E05 TSCA ST CE (FR503)

  DoP Compact Laminat Flammex CE 

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 12
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 → CE işareti  
CE işareti, malların Avrupa Birliği gereksinimlerine uygun 
olduğunu gösterir.  
Amaç, tüm Avrupa pazarlarında güvenli, kusursuz ve 

kaliteli malların sunulduğunu garanti etmektir. Uyumlu hale getirilmiş 
bir standart ile düzenlenen yapı ürünleri, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
hükümlerine tabidir; bu nedenle performans beyanı ve CE işareti 
zorunludur. 
 
Uyumlu hale getirilmiş standartlar; ürünler, üretim süreçleri veya 
hizmetlere yönelik Avrupa standartlarıdır. EN 13986, ahşap bazlı 
malzemeler için geçerlidir. Inşaatta kullanılan ahşap bazlı malzemeleri 
genel terimlerle tanımlar, temel özelliklerini belirtir ve bu özelliklerin 
belirlenmesi için uygun test yöntemlerini açıklar. EN 13986 ham, 
kaplanmış, kaplamalı ve laklı ahşap bazlı malzemeleri kapsar.  
 
Laminatlar ve compact laminatlar için uyumlu hale getirilmiş ilgili 
standart, EN438 serisi standartlardır. Özellikle de EN 438-7 standardının 
compact laminatlar ve tamamlayıcı dekoratif laminat levhaların CE işareti 
ile ilgili olan bölümüdür.  
 
CE işareti ve performans beyanı ile üretici olarak, ürünün beyan edilen 
performansa uygun olduğuna dair sorumluluk alıyoruz. Yapı ürünlerinin 
uygunluğu, tasarıma bağlı olarak farklı AVCP sistemlerine (+1, 1, +2, 3 
ve 4) atanır. Eurospan yonga levha P2 veya siyah iç katmanlı compact 
laminatlar gibi Sistem 4 ürünleri bizzat üretici tarafından beyan 
edilebilir. Iyileştirilmiş yangın davranışına sahip Flammex ürünleri gibi 
ek performanslı ürünler sistem 1'e tabidir. Bu ürünlerin beyanı, üretici 
tarafından yapılamaz.  
 
Alev geciktirici ürünler için bağımsız ve onaylı bir test kuruluşu üreticiyi, 
üretimini, laboratuvarını ve kalite standartlarını yılda iki kez denetler. 
Ayrıca yangın özellikleri, denetçi tarafından örneklenen test levhaları ile 
de doğrulanır. Böylece ürünlerin devam eden kalitesi ve performansı, 
harici bir kuruluş tarafından test edilir ve belgelenir. Bu amaçla CE 
sertifikası test kuruluşu tarafından verilir.  
 
CE sertifikasının geçerliliği, ürün tipi ve tüm şartnameler karşılandığı 
sürece prensiptesınırsız, 
olarak belirlenmiştir.

Güzellik ve sağlık, © Dougan Contracts;  
kullanılan dekor: H1146 ST10 Gri Bardolino Meşe 

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

 CE sertifikası 
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Yapı ürünleri
Yapı ürünü terimi, bina yapılarına kalıcı olarak yerleştirilmek üzere 
üretilen yapı malzemelerini, bileşenlerini ve tesisatları ifade eder.

Yapı malzemeleri 
Yapı malzemesi terimi, binaların yapımında kullanılan çelik, 
ahşap, beton vb. malzemeleri ifade eder. Yalnızca yapı malzemesi 
testini başarıyla geçen yapı malzemeleri kullanılabilir. Yangın 
davranışları ile ilgili olarak Avrupa'daki yapı malzemeleri, yapı 
malzemesi sınıflarına ayrılmıştır. 

Yapı malzemesi sınıfı
Yapı malzemeleri, Avrupa düzeyinde EN 13501 Yapı 
malzemelerinin, yapı elemanlarının ve yapı türlerinin yangın 
sınıflandırması uyarınca yanıcılık ve tutuşma özelliklerine göre 
sınıflandırılır. Yapı malzemesi sınıfı yerine genellikle yangın 
koruma sınıfı terimi kullanılır. 
Kısaltma:
A – Yanmaz, yangına katkıda bulunmaz
B –  Düşük tutuşma,  

yangına son derece sınırlı katkı
C – Düşük tutuşma, yangına sınırlı katkı
D –  Normal seviyede tutuşma,  

yangına kabul edilebilir düzeyde katkı
E – Normal seviyede tutuşma, kabul edilebilir yangın davranışı
F – Kolayca tutuşur, performans belirlenmemiştir
Yapı malzemeleri şu sınıflara ayrılır:
 � Yanmaz
 � Düşük seviyede tutuşma
 � Normal seviyede tutuşma

Yapı bileşenleri 
Yapı bileşenleri; duvarlar, tavanlar, sütunlar, merdivenler ve 
kapılar gibi yapı malzemelerinden yapılmış bina bölümlerinin 
parçalarıdır. Bina kodu gereksinimlerine sahip yapı bileşenleri, 
EN 13501'e göre özel olarak test edilir ve sınıflandırılır. Yangından 
korunma açısından yapı bileşenleri; yük taşıyıcı, takviye edici 
(oda kapatıcı harici) ve oda kapatıcı bileşenler şeklinde ayrılabilir. 
Yapı bileşenleri, yangına dayanıklılık gereksinimlerine göre ayrılır.

Yangın bölmesi
Yangın bölmesi, hasar (yangın) durumunda, amaçlandığı şekilde 

içten yanma yoluyla yangının diğer yangın 
bölmelerine yayılmasını önleyen, yapısal 
olarak sınırlandırılmış bir alandır. Yangına karşı 
dirençli bileşenler, yangının bitişik bölmelere 
sıçramasını engeller.

Yangın yükü
Yangın yükü, yanıcı malzemelerin birikmiş 
miktarını ve türünü ifade eder. Yük, bir binanın 
içine yerleştirilmiş veya getirilmiş tüm yanıcı 
malzemelerden elde edilir. Toplam yangın yükü, 
bir odadaki tüm yangın yüklerinin toplanmasıyla 
bulunur.

Yangın yan etkileri
Yangın yan etkileri, örneğin duman gelişimi (s 
= duman) ve yapı malzemelerinden çıkan alevli 
damlacıklar/parçacıklardır (d = damlacıklar). 

Bunlar EN 13501 Yapı ürünleri ve yapı elemanlarının yangın 
sınıflandırması standardında hesaba katılır.

Yangın koruması
Yangının gelişmesini ve yayılmasını önleyen, insan ve hayvanların 
kurtarılmasını sağlayan tüm önlemlerin yanı sıra bir yangın 
durumunda etkin yangınla mücadele operasyonlarını ifade eder. 
Yangın koruması genel olarak önleyici ve savunmacı yangın 
koruması şeklinde iki alt kategoriye ayrılır. Önleyici yangın 
koruması yangınlara karşı yapısal, teknik ve organizasyonel olarak 
korunmayı ifade eder.

Yangın davranışı (yangın özellikleri)
Yangın davranışı, yangına maruz kalan madde ve malzemelerin 
davranışını tanımlamak için kullanılan terimdir. Yangın davranışı, 
farklı yapı malzemesi sınıflarına ayrılır. 

Teknik terimler 

Ilkokul (CZ), © Filip Györe;  
kullanılan dekor: H3303 ST10 Natürel Hamilton Meşe
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Avrupa Yapı Malzemeleri Düzenlemesi 
1 Temmuz 2013 tarihinde, yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
(CPR), 1989'dan beri yürürlükte olan Yapı Malzemeleri Direktifinin 
(CPD) yerini almıştır. Bir Avrupa yönetmeliği olarak artık tüm Üye 
Devletlerde geçerlidir. Amacı, iç pazarda ticaret yapılabilmesi 
için bariyerleri ortadan kaldırmaktır. CPR, yapı ürünlerinin Avrupa 
pazarına sunulmasına ilişkin koşulları düzenler, üreticinin 
performans beyanı ve CE işareti için genel olarak geçerli 
gereksinimleri ortaya koyar.

Yangın direnci / yangın direnci sınıfı
Bir yapı bileşeninin yangın direnci, standart bir yangın 
durumunda işlevini sürdürebildiği süreyle belirlenir. Test edilen 
yapı bileşenine bağlı olarak yük taşıma kapasitesi, oda kapatma 
veya ısı yalıtımı vb. için tanımlanmış gereksinimler belirlenir. 
Yangın direnci, diğer kriterlerle birlikte bir yapı bileşeninin 
yangına direnci sınıfını oluşturur. EN 13501, Avrupa standardı 
olarak yürürlüğe konmuştur. Standardın 2. kısmı yangın direnci 
sınıflarını kapsar. 

Figra değeri = yangın büyüme hızı = ısı gelişme hızı
0,2 MJ veya 0,4 MJ'lik bir THR (toplam ısı salımı) eşiği ile, 
numunenin ısı salma hızı oranının maksimumu ve ilgili süresi.

Şişme özelliği
Önleyici yangın korumasında şişme özelliği, ısıya maruz kalan 
bir yapı malzemesinin hacminde istenen bir artışın meydana 
gelmesini sağlar. Amaç, ısı bariyeri olarak yalıtkan bir katman 
oluşturmaktır. 

SBI testi
SBI testi ( SBI = "Tek Yanan Öğe"), zemin kaplamaları hariç olmak 
üzere tek bir yanan öğe tarafından termal strese maruz kalan 
yapı ürünlerinin yangın davranışını belirlemek için kullanılan bir 
test yöntemidir. Yangının seyri, 20 dakikalık bir süre boyunca 
metrolojik olarak kaydedilir, bu da ısı salımı ve duman oluşum 
hızlarının hesaplanabilmesini sağlar. Yanan damlacıklar/parçalar 
gibi yangın yan etkileri görsel olarak kaydedilir. Test sonuçları, 
EN 13501-1’ uyarınca bir yapı malzemesi sınıflandırmasında 
kullanılabilir. Bir sınıflandırma kapsamında en az üç test 
numunesi test edilmelidir.

Smogra = duman büyüme hızı = duman oluşma hızı
Numunenin duman oluşma hızının maksimum oranı ve karşılık 
gelen süre. 

THR = toplam ısı salımı
Ana yakıcı üzerindeki stresin neden olduğu toplam salınan enerji.

TSP = toplam duman üretimi
Ana yakıcı üzerindeki stresin neden olduğu toplam duman 
oluşumu.

Barmenlik okulu (DE), © Friedrich Schwarze GmbH & Co. KG;  
kullanılan dekor: H3303 ST10 Natürel Hamilton Meşe

Shop (CZ), © Ing. Adéla Dort (For Street Racing s.r.o.);  
kullanılan dekor: H1400 ST36 Attic Ahşap

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 15



Flammex
Ürünler
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Hastaneler, okullar, bakım evleri, alışveriş merkezleri, mağazalar 
ve oteller gibi kamu binalarında ve kurumlarda yangın 
koruması giderek daha fazla talep görmektedir. Alev geciktirici 
Flammex ürün yelpazemiz uluslararası standartların şartlarını 
karşılamaktadır. Flammex ürünleri son derece işlevseldir, 
işlenmesi kolaydır ve geleneksel ahşap bazlı malzemeler gibi 
geri dönüştürülebilir özelliktedir.

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 17



Eurodekor® Flammex P2 CE

Ürün açıklaması
Eurodekor Flammex P2 CE, yangın davranışına ilişkin 
gereksinimleri artmış mobilya ve iç tasarımlar için alev geciktirici, 
melamin reçine kaplı bir yonga levha olarak tanımlanır. 
Flammex levhalar, EN 13501-1 uyarınca EUROCLASS B-s2, d0 
gereksinimlerini karşılar.

Kullandığımız ahşap, ISO 38200 uyarınca %100 onaylı, yasal 
ve kontrollü kaynaklardan geliyor. Istek üzerine FSC® sertifikalı 
ürünler temin edilir. 

Grenzhus Müzesi (D), © Barlo Fotografik; kullanılan dekorlar: W1000 ST9 Premium Beyaz, U321 ST9 Kırmızı
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  Daha fazlası için:  
www.egger.com/eurodekor-flammex-e1p2

http://www.egger.com/eurodekor-flammex-e1p2


Ürün detayları

Kaplama Çok katmanlı yapı, her bir tarafı 0,3 mm (= 0,6 mm iki tarafta)

Mevcut dokular SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Özellikler  � Alev geciktirici
 � Orta duman oluşumu
 � Düşük ısı salımı
 � Yanan damlacıklar yok 

Boyutlar (mm) Formatlar: 5.610/2.800 x 2.070 Kalınlıklar: 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38

Yangın davranışı / yangın sınıfı (EN 13501-1 B-s2, d0)

Avantajlar  � Yüksek yangın koruması gerektiren projelerin gerçekleştirilebilmesi
 � Alev geciktirici ürün çözümleriyle tutarlı tasarım konseptleri
 � Alev geciktirici olmayan ürünlerle dekor uyumu, maksimum tasarım esnekliği sağlar
 � Geleneksel ahşap bazlı malzemelerde olduğu gibi geri dönüştürülebilir

Uygulama alanları

Dekoratif mobilyalarda ve iç tasarımda duvar ve tavan kaplamaları, armatürler, oda paravanları ve ortak alanlardaki mobilyalar 
için önleyici yangın koruması. 

Melamin reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Eurospan ham yonga levha P2 CE 

Alev geciktirici bariyer kağıdı

Alev geciktirici bariyer kağıdı

Melamin reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Ürün Yapısı

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

 Eurodekor Flammex sınıflandırma raporu

  DoP Eurodekor Flammex E1 TSCA P2 CE (FR001)

 Teknik veri sayfası

 Işleme talimatları

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 19

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/6b296ec1-16df-4439-8325-da3633ae1860/Declarationof_performance_CE_Eurodekor_FlammexandEurodekor_MDF_Flammex_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/1f8251d5-b2ec-4e40-9358-eeb0b936858b/Technical_datasheet_Eurodekor_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/51fb37cc-2b59-4d26-b76c-8d12c7a51973/Processing_Instruction_Eurodekor_English.pdf


Eurodekor® Flammex Hydro P3 CE

Ürün açıklaması

Eurodekor Flammex Hydro P3 CE, yangın davranışına ilişkin 
gereksinimleri artmış, nemli koşullarda bulunan mobilya ve iç 
tasarım unsurları için alev geciktirici, melamin reçine kaplı bir 
yonga levha olarak tanımlanır. Flammex levhalar, EN 13501-1 
uyarınca Avrupa yangın reaksiyonu sınıflandırması EUROCLASS 
B-s2, d0 gereksinimlerini karşılar.

Kullandığımız ahşap, ISO 38200 uyarınca %100 onaylı, yasal 
ve kontrollü kaynaklardan geliyor. Istek üzerine FSC® sertifikalı 
ürünler temin edilir. 

Ilkokul (CH), © Photography Anne-Laure Lechat; kullanılan dekor: H1334 ST9 Açık Sorano Meşe
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  Daha fazlası için: 
www.egger.com/eurodekor-flammex-e1e05p3

https://www.egger.com/eurodekor-flammex-e1e05p3


Ürün detayları

Kaplama Çok katmanlı yapı, her bir tarafı 0,3 mm (= 0,6 mm iki tarafta)

Mevcut yüzeyler SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Özellikler  � Düşük şişme özelliği 
 � Alev geciktirici
 � Orta duman oluşumu

 � Düşük ısı salımı
 � Yanan damlacıklar yok

Boyutlar (mm) Formatlar: 5.610/2.800 x 2.070 Kalınlıklar: 16, 18, 19, 25

Yangın davranışı / yangın sınıfı (EN 13501-1 B-s2, d0)

Avantajlar  � Nemli odalarda yüksek yangın koruması gerektiren projelerin gerçekleştirilebilmesi
 � Alev geciktirici ürün çözümleriyle tutarlı tasarım konseptleri
 � Alev geciktirici olmayan ürünlerle dekor uyumu, maksimum tasarım esnekliği sağlar
 � Geleneksel ahşap bazlı malzemelerde olduğu gibi geri dönüştürülebilir

Uygulama alanları

Nemli koşullar için dekoratif mobilya ve iç tasarımda önleyici yangın koruması. Kamusal alanlarda duvar ve tavan kaplamaları, 
armatürler, oda paravanları ve mobilyalar için. 

Eurospan ham yonga levha Hydro P3 CE

Alev geciktirici bariyer kağıdı

Alev geciktirici bariyer kağıdı

Melamin reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Melamin reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Ürün Yapısı

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

 Sınıflandırma raporu

  DoP Eurodekor MDF Flammex E1 TSCA ST CE (FR500)

 Teknik veri sayfası

 Işleme talimatları

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 21

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/2139c539-382d-43f1-96ac-a2e67fc43c6b/Declaration_of_performance_CE_Eurodekor_Flammex_223FR_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/1f8251d5-b2ec-4e40-9358-eeb0b936858b/Technical_datasheet_Eurodekor_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/51fb37cc-2b59-4d26-b76c-8d12c7a51973/Processing_Instruction_Eurodekor_English.pdf


Eurodekor® MDF Flammex CE

Ürün açıklaması
Eurodekor MDF Flammex CE, iyi profilli, alev geciktirici, melamin 
reçine kaplı bir levhadır. Gelişmiş fiziksel özellikleriyle üst 
düzey yangın davranışı gerektiren mobilya ve iç tasarımlar için 
uygundur. Flammex levhalar, EN 13501-1 uyarınca Avrupa yangın 
reaksiyonu sınıflandırması EUROCLASS B-s2, d0 gereksinimlerini 
karşılar.

Kullandığımız ahşap, ISO 38200 uyarınca %100 onaylı, yasal 
ve kontrollü kaynaklardan geliyor. Istek üzerine FSC® sertifikalı 
ürünler temin edilir. 

Alman Çadırı, Expo 2015 (IT), © Nicolas Tarantino; kullanılan dekor: H3309 ST28 Kumlu Gladstone Meşe
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  Daha fazlası için:  
www.egger.com/eurodekor-mdf-flammex

http://www.egger.com/eurodekor-mdf-flammex


Ürün detayları

Kaplama Çok katmanlı yapı, her bir tarafı 0,3 mm (= 0,6 mm iki tarafta)

Mevcut yüzeyler SM, ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST22, ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38

Özellikler  � Alev geciktirici
 � Orta duman oluşumu 
 � Yanma sırasında damlacık oluşturmaz

 � Yüksek çapraz gerilme mukavemeti ve kenar 
sağlamlığı

 � Düşük şişme özelliği
 � Kolay profilleme

Boyutlar (mm) Formatlar: 5.610/2.800 x 2.070 Kalınlıklar: 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28

Yangın davranışı / yangın sınıfı (EN 13501-1 B-s2, d0)

Avantajlar  � Yüksek yangın koruması gerektiren projelerin gerçekleştirilebilmesi
 � Genişletilmiş tasarım olanakları (profilli elemanlar, serbest biçimli parçalar, yüzey frezeleme) 
 � Alev geciktirici ürün çözümleriyle tutarlı tasarım konseptleri
 � Alev geciktirici olmayan ürünlerle dekor uyumu, maksimum tasarım esnekliği sağlar
 � Geleneksel ahşap bazlı malzemelerde olduğu gibi geri dönüştürülebilir

Uygulama alanları

Dekoratif mobilya ve iç tasarımda önleyici yangın koruması. Kamusal alanlarda duvar kaplamaları, oda paravanları ve mobilyalar 
gibi, kolayca profillenebilen bir ahşap bazlı panel gerektiren uygulamalar için. 

Melamin reçine emprenyeli dekoratif kağıt

MDF levha

Alev geciktirici bariyer kağıdı

Alev geciktirici bariyer kağıdı

Melamin reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Ürün Yapısı

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

 Sınıflandırma raporu

 DoP Eurodekor MDF Flammex E1 TSCA ST CE (FR500)

 Teknik veri sayfası

 Işleme talimatları

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 23

https://www.egger.com/get_download/2a60ed08-808f-4002-968a-b543763fa6c6/Classification_Report_EGGER_Eurodekor_and_Eurodekor_MDF_Flammex_English_German.pdf
https://www.egger.com/get_download/9c710cf4-2901-4b25-98f8-aaeff9142f18/Declarationof_performance CE Eurodekor MDF Flammex 5DOFR_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/1f8251d5-b2ec-4e40-9358-eeb0b936858b/Technical_datasheet_Eurodekor_English.pdf
https://www.egger.com/get_download/51fb37cc-2b59-4d26-b76c-8d12c7a51973/Processing_Instruction_Eurodekor_English.pdf


Compact Laminat Flammex CE

Ürün açıklaması

Compact laminatlar ilgi çekici bir tasarıma ve sıra dışı ürün 
özelliklerine sahiptir. Bu laminatlar sağlamlıkları ve sudan 
etkilenmeme özellikleriyle hem gerilimin yüksek olduğu hem 
de hijyen ve temizlik bakımından özel ilgi gerektiren iç mekan 
uygulamaları için ideal malzemedir. Compact Laminat Flammex 
CE, siyah bir iç katman ile üretilir ve EN 13501-1 uyarınca B-s2, 
d0 olarak sınıflandırılmıştır. Düşük arka havalandırmalı ve alev 
geciktiriciye veya yanmaz altyapıya sahip Compact Laminat 
Flammex CE; B-s1, d0 olarak bile sınıflandırılıp kullanılabilir.

Alman Çadırı, Expo 2015 (IT), © Nicolas Tarantino; kullanılan dekor: H3309 ST28 Kumlu Gladstone Meşe
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  Daha fazlası için: 
www.egger.com/compact-laminate-flammex

https://www.egger.com/compact-laminate-flammex


Ürün detayları

Özellikler  � Alev geciktirici
 � Orta duman oluşumu
 � Yanma sırasında damlacık oluşturmaz
 � Aşınma, darbe ve çizilmeye karşı 

dayanıklılık

 � Sudan etkilenmez
 � Hijyenik
 � Birçok temizlik ürünü ve kimyasal maddeye karşı 

dirençli

Mevcut yüzeyler ST2, ST9, ST10, ST15, ST22, ST87

Boyutlar (mm)
Ebatlar: 5.600/2.790 x 2.060

Kalınlıklar: 6, 8, 10 (diğer kalınlıklar istek üzerine 
sunulur) 

Yangın davranışı / yangın sınıfı (EN 13501-1 B-s2, d0)

Avantajlar  � Yüksek yangın koruması gerektiren projelerin gerçekleştirilebilmesi
 � Hijyen ve temiz oda alanlarındaki uygulanabilirliği sayesinde genişletilmiş iş segmenti
 � Alev geciktirici ürün çözümleriyle tutarlı tasarım konseptleri
 � Alev geciktirici olmayan ürünlerle dekor uyumu, maksimum tasarım esnekliği sağlar

Uygulama alanları

Dekoratif mobilya ve iç tasarımda önleyici yangın koruması. Duvar kaplaması gibi yüksek strese maruz kalan veya hijyen ve 
temizliğe özel önem verilen alanlar gibi iç mekan uygulamaları için. Bunların arasında sadece sıhhi odalar değil, aynı zamanda 
temiz odalar, hastaneler ve restoranlar da dahildir. Compact laminatlar, sudan etkilenmeme özellikleri sayesinde açık kenarlı 
çözümler için idealdir. 

Kaplama (baskı dekorlar için)Ürün Yapısı

Reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Kaplama (baskı dekorlar için)

Reçine emprenyeli iç katmanlar

Reçine emprenyeli dekoratif kağıt

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

  EN 438-7 uyarınca Compact Laminat Flammex 
sınıflandırma raporu 

  Düşük arka havalandırmalı Flammex için 
sınıflandırma raporu

 DoP Compact Laminat Flammex CE

 Teknik veri sayfası

 Işleme talimatları

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 25

https://www.egger.com/get_download/473b56f9-8506-4a5e-850b-a0f84ee9b8c5/Classification_+Report_Compact_Laminate_Flammex_Euroclass_Bs2d0_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/29ca4eb0-8d1a-44b4-911a-41dedccb51de/Classification_Report_Compact_Laminates_Flammex_Bs1d0_6mm_german_english.pdf
https://www.egger.com/get_download/ddc8e81a-da69-467e-ac20-8e509c032000/Declaration_of_performance_CE_Compact_Laminate_Flammex_CE.pdf
https://www.egger.com/get_download/c129728e-c4a6-4977-a5a0-58fd70bf1e88/technical_datasheet_compact_laminate_Flammex.pdf
https://www.egger.com/get_download/a5d95394-c754-41f4-aeb7-1f9d2707d727/Processing_instructions_Compact_Laminates.pdf


Ürün açıklaması

Laminat Flammex, yanmaya dayanıklı taşıyıcı malzemelerle 
birlikte dekoratif ve alev geciktirici kaplama malzemesi olarak 
kullanılmaya uygundur. Bu laminatların uyumlu kompozit 
parçalarla birlikte kullanılması yanmaya karşı dayanıklılık 
gereksinimleri yüksek olan uygulamalara olanak tanır. Laminat 
Flammex, Alman inşaat malzemesi B1 sınıfı ve Fransız yangına 
tepki sınıfı M1'in gereksinimlerini karşılamaktadır.

Laminat Flammex

Vahle Automation (AT), © Julian Hoeck; kullanılan dekor: U708 ST9 Açık Gri
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  Daha fazlası için: 
www.egger.com/laminate-flammex

https://www.egger.com/laminate-flammex


Ürün detayları

Özellikler  � Alev geciktirici
 � Düşük duman oluşumu

 � Yanma sırasında damlacık oluşturmaz
 � Aşınma, darbe ve çizilmeye karşı dayanıklılık

Mevcut yüzeyler ST2, ST9, ST10, ST12, ST15, ST16, ST19, ST22, ST36, ST87

Boyutlar (mm) Ebatlar:  Standart: 2.800/3.050 x 1.310  
800 - 5.600 arası değişken uzunluk

Kalınlıklar: 0,6, 0,8

Avantajlar  � Yüksek yangın koruması gerektiren projelerin gerçekleştirilebilmesi
 � Kamusal alanlardaki mobilyalar ve iç tasarımda yatay ve dikey yüzeyler için uygundur. 
 � Alev geciktirici ürün çözümleriyle tutarlı tasarım konseptleri
 � Alev geciktirici olmayan ürünlerle dekor uyumu, maksimum tasarım esnekliği sağlar
 � Geleneksel ahşap bazlı malzemelerde olduğu gibi geri dönüştürülebilir

 

Uygulama alanları

Laminatlar hem orta veya yüksek derecede strese maruz kalan yatay ve dikey yüzeyler hem de kavisli ya da yuvarlak parçalar 
için ideal çözümdür. Yanmaya dayanıklı taşıyıcı malzemelerle birlikte, önleyici yangın korumasında dekoratif ve alev geciktirici 
kaplama malzemesi olarak kullanılmaya uygundur. 

Kaplama (baskı dekorlar için)

Arka balans kağıdı

Emprenye soda kraft kağıtları

Emprenyeli dekoratif kağıt

Ürün Yapısı

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

 EPD

 Teknik veri sayfası

 Işleme talimatları

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 27

https://www.egger.com/get_download/34e35a79-937d-4c86-b891-3f063bdd2496/Environmental_product_declaration_Laminate_Flammex.pdf
https://www.egger.com/get_download/e1f85b9c-3f20-47e5-bc9b-b1e0d65bf26b/Product_data_sheet_Laminate_Flammex.pdf
https://www.egger.com/get_download/5851b385-cd76-4356-aa0c-06a85323d1a7/Processing_instructions_Laminates.pdf


Alev geciktirici kaplamanın etkisi 

Fotoğraflar, kurum içi laboratuvarda gerçekleştirilen örnek bir testten sonraki ürün kesitini göstermektedir.  
Ürünün bir Bunsen yakıcısı kullanılarak oluşturulan aleve 30 dakika maruz bırakılmasından sonra meydana gelen 
sonuçlar belgelenmektedir. Bu test, herhangi bir standart şartnameye karşılık gelmez. 

Karşılaştırmalı yangın davranışı 

Alevler

Karbon köpük

Yalıtım fonksiyonu

Eurospan P2 kontrplak 

30 dakikalık yanmadan sonra 
Eurodekor Flammex kesiti 

30 dakikalık yanmadan sonra 
Eurodekor kesiti 

Isının etkisi altında, bariyer kağıdında bulunan şişen madde intümesan 
reaksiyon olarak adlandırılan çok aşamalı bir kimyasal reaksiyonu başlatır. 
Bunun sonucunda karbon köpük oluşur. Bu da alttaki malzeme üzerinde 
yalıtıcı bir etkiye sahiptir. Bu yalıtkan katman sayesinde, çekirdek levha 
malzemesinin yüzeyine belirli bir süre boyunca daha az sıcaklık ulaşır. Bu da 
yangını geciktirir ve süreci genel olarak yavaşlatır. Bu teknoloji Eurodekor 
Flammex levhalarda kullanılmaktadır.

Eurodekor Flammex Eurodekor
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 Video bağlantısı

https://youtu.be/QFXP041bgLQ
https://youtu.be/DkRaKA71OWM


Alev geciktirici iç katmanların 
çalışma şekli

Laminat Flammex Compact Laminat Flammex CE

Soda kraft kağıdında bulunan fosfat bazlı alev geciktirici, ısıya maruz 
kaldığında yoğuşma reaksiyonunu tetikler. Kimyasal reaksiyona sürekli enerji 
sağlanmalıdır, bu da piroliz işlemini zayıflatır. Yoğuşma sonucu meydana 
gelen suyun buharlaşması gerekir. Bu, yangını daha da yavaşlatır. 

Bu teknolojiyi alev geciktirici Flammex kalitesine sahip laminatlarımız ve 
compact laminatlarımızda kullanıyoruz.

Buhar SuAlevler 
Alev geciktiricili iç 
katman 
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Iç tasarım için yüksek yangın koruması gereksinimlerine sahip projelerde 
tasarım ve kaliteden ödün vermek zorunda kalmazsınız. EGGER Dekoratif 
Koleksiyonunun yeterliliğini ispatlamış dekor ve malzeme kombinasyonu 
ile buna gerek kalmaz. Ilgili uygulamaya uyumlu Eurodekor, Eurodekor MDF, 
laminatlar ve compact laminatlar gibi Flammex ürünlerimiz, alev geciktirici 
malzemeler olarak mevcuttur. Ayrıca, dekor ve dokuya mükemmel şekilde 
uyum sağlayan kenar bandı çözümleri de sunuyoruz.

Dekor ve malzeme kombinasyonları
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EGGER ürünlerinin sınıflandırılması 
EN-13501-1 uyarınca Avrupa 
yangın sınıflandırması Ürün Euroclass Ek bilgi  

(yapı, kalınlık aralığı, test sertifikası vs.)
Düşük tutuşma özellikli yapı 
malzemeleri Compact Laminat Flammex CE B-s1,d0 Sınıflandırma > 6 mm, azaltılmış 

arka havalandırma boşluğu ve B veya A alt yapısı ile

Compact Laminat Flammex CE B-s2,d0 Sınıflandırma 5-13 mm

Eurodekor Flammex P2 CE B-s2,d0 Sınıflandırma 12-38 mm 

Eurodekor Flammex Hydro P3 CE B-s2,d0 Sınıflandırma 16-38 mm 

Eurodekor MDF Flammex CE B-s2,d0 Sınıflandırma 12-38 mm 
Normal seviyede tutuşma 
özellikli yapı malzemeleri

PerfectSense Premium mat / gloss D-s1,d0 Tekil test sertifikası > istek üzerine test raporu

Eurospan P2 CE

D-s2,d0

Başka test yapılmadan sınıflandırılmıştır (CWFT)

EN 13986 uyarınca ≥ 9 mm ve ham yoğunluk > 600 kg/
m³  
> ahşap bazlı malzemenin arkasında hava boşluğu 
olmadan

EN 13986 uyarınca ≥ 15 mm ve ham yoğunluk > 600 
kg/m³  
> ahşap bazlı malzemenin arkasında kapalı hava 
boşluğu ile

EN 13986 uyarınca ≥ 18 mm ve ham yoğunluk > 600 
kg/m³  
> ahşap bazlı malzemenin arkasında açık hava boşluğu 
ile

Eurospan Hydro P3 CE

Eurospan F****

MDF ST CE

Eurodekor P2 CE

Eurodekor Hydro P3 CE 

Eurodekor F****

Eurodekor MDF ST CE

Compact laminatlar siyah iç katman 
CE D-s2,d0 Başka test yapılmadan sınıflandırılmıştır (CWFT)  

> EN348-4 uyarınca

ABD yangın sınıflandırması  
ASTM E84 uyarınca Ürün Sınıf Ek bilgi

Laminat Flammex A Tekil test sertifikası 0,8 mm

Compact Laminat Flammex CE A Tekil test sertifikası 6-13 mm

Renkli iç katmanlı laminatlar A Tekil test sertifikası 0,8 mm

Laminatlar XL A Tekil test sertifikası 0,8 mm

Laminatlar B Tekil test sertifikası 0,8 mm
Siyah iç katmanlı compact 
laminatlar B Tekil test sertifikası 3-13 mm

Eurodekor E1 TSCA P2 CE C Tekil test sertifikası 6,3-38 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA ST CE C Tekil test sertifikası 12-28 mm

PerfectSense Premium mat / gloss C Tekil test sertifikası 10-25 mm

ULC-S102:2018 uyarınca Kanada 
yangın sınıflandırması Ürün Alev Yayılımı/

Duman Oluşumu Ek bilgi 

Eurodekor E1 TSCA P2 CE 111/273 Tekil test sertifikası 6,3 mm

Eurodekor E1 TSCA P2 CE 69/212 Tekil test sertifikası 38 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA CE 173/92 Tekil test sertifikası 12 mm

Eurodekor MDF E1 TSCA CE 95/128 Tekil test sertifikası 28 mm

PerfectSense Premium mat / gloss 220/179 Tekil test sertifikası 10 mm

PerfectSense Premium mat / gloss 216/154 Tekil test sertifikası 25 mm

Rus yangın sınıflandırması  
123 numaralı Federal Kanun 
uyarınca 

Ürün Sınıf Ek bilgi

Eurodekor Flammex E1E05 P2 CE KM2 12-38 mm

Compact Laminat Flammex CE KM2 5-13 mm

Laminat Flammex KM3 0,8 mm

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 31



Yanmaz ürünler
EGGER Dekoratif Koleksiyonundaki dekorlar listedeki üreticilerden yanıcı olmayan A2-s1, 
d0 versiyonunda da temin edilebilir. Gerekirse, lütfen yandaki listede yer alan üreticilerle 
iletişime geçin. 

Lüneburg Devlet Hastanesi, (DE), © Eurodeco; kullanılan dekor: W1000 ST9 Premium Beyaz
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EURODECO WALLSYSTEM GmbH
Ramsried 20
93444 Bad Kötzting, Almanya
 
t +49 9941 908850
e info@eurodeco-wallsystem.de

ED. HECKEWERTH NACHF. GMBH & CO. KG
Siemensstraße 13
32120 Hiddenhausen, Almanya
 
t +49 5223 987 – 0
e info@heckewerth.de

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 33
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Eurodekor Flammex ürünlerinde kullanılan alev 
geciktiriciler, Flammex compact laminatlar ve laminatlar için 
kullanılanlardan farklı mı?
Çalışma şekillerinde farklılıklar vardır. Ancak kimyasal taban 
daima bir fosfattır. Şişen katkı maddelerine dayalı yeni 
teknoloji, Eurodekor Flammex’te halihazırda kullanılmaktadır. 
Compact laminatlarımız ve laminatlarımız, yoğuşma tabanlı 
alev geciktiricilik etkisi ile işler. Eurodekor Flammex'in 
kaplamasındaki küçük fakat yoğun alev geciktirici miktarı 
nedeniyle klasik yoğuşma bazına alternatif bir çalışma şekli 
gereklidir.

Flammex ürünleri, standart ürünlere göre farklı şekilde mi 
işlenmelidir?
Flammex kalitesinde compact laminatların ve laminatların 
işlenmesi için standart malzemelerle aynı şartlar geçerlidir. 
Eurodekor içinse, yeni Flammex Eurodekor malzemelerinin 
her iki tarafta çok katmanlı bir yapıya sahip olduğu 
unutulmamalıdır (taraf başına 0,3 mm). Dolayısıyla Eurodekor 
Plus malzemelerine yönelik işleme önerileri burada geçerlidir.

Flammex ürünleri istenilen şekilde işlenmeye devam edebilir 
mi?
Flammex ürünlerinde tasarım esnekliği adeta sınırsızdır. 
Ancak, üründe önemli değişiklikler yapılması halinde 
malzemenin veya tüm sistemin yeniden sınıflandırılması 
gerekeceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle Flammex 
laminatları işlenirken, müşteri tarafından oluşturulan 
kompozit sistem için her zaman yangın direnci kanıtı 
sağlanmalıdır. Bu, Flammex ürünleri boyandığında da 
geçerlidir. Eurodekor Flammex'in örneğin akustik elemanlara 
aşırı şekilde işlenmesi durumunda, elemanın etkinliğinin ayrı 
bir şekilde kanıtlanması da gereklidir.

Flammex ürünlerinin hizmet ömrü sınırlı mıdır?
Hayır. Yangın koruma katkı maddelerinin etkisi kalıcıdır. Bu da 
son derece gerekli bir özelliktir çünkü ürünlerimiz genellikle 
on yıllar boyunca kullanılır ve yangından koruma etkilerinin 
her zaman garanti edilmesi gerekir.

Flammex ürünleri nasıl bertaraf edilir?
Tüm Flammex ürünleri, alev geciktirici olmayan benzer 
ürünlerle aynı şekilde bertaraf edilebilir. Ahşap bazlı 
malzemelerden oluşan Flammex ürünleri doğrudan geri 
dönüşüm sürecine dahil edilebilir.

Alev geciktirici ürünler, koleksiyonun tüm dekorları için 
mevcut mudur?
Evet. Eğer dekorlar standart bir üründe sunuluyorsa, aynı 
şekilde alev geciktiricili ürünler için de sunulur.

Alev geciktirici Flammex ürünleri, standart Eurodekor 
levhalarından nasıl ayırt edilir?
Eurodekor Flammex ürünleri ile normal Eurodekor modelleri 
arasındaki fark palet kartı ile belirtilir. Flammex ürünü, palet 
kartının yanı sıra yasal olarak gerekli CE işareti ile belirtilir ve 
uygun DoP'ye referans verilir. Levhanın kendisi işaretlenmez. 

SSS

Andreas Herzog

Ürün Yönetimi 
Flammex Ürünleri 
St. Johann in Tirol, Avusturya
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Palet kartım yoksa Eurodekor Flammex ürününü nasıl tanırım? 
Bu durumda Flammex kalitesini etkisinden anlayabilirsiniz. 
Bir bölümü 250°C'nin üzerinde yaklaşık 5-10 saniye boyunca 
ısıtın. Yüzeydeki köpürme etkisini (karbon köpüğü) hemen 
fark edeceksiniz.

Eurodekor Flammex çok katmanlı yapısındaki alev geciktirici 
bariyer kağıdı, levhanın yüzeyi veya yüzey kalitesi üzerinde 
bir etki yapar mı?
Ek alev geciktirici tabakanın yüzey kalitesi üzerinde hiçbir 
olumsuz etkisi yoktur. Aksine, her bir tarafta 0,3 mm artan 
katman kalınlığı sayesinde levhanın darbe direnci iyileştirilir.

Eurodekor ürünlerindeki alev geciktirici katman her iki tarafta 
da preslenmiş midir?
Evet. Bu, iki sebeple gereklidir: Birincisi, müşteri levhayı 
istemeden yanlış şekilde monte edemez; ikincisi, levhanın 
çarpıklığını önlemek için simetrik bir yapıya ihtiyaç vardır. 

Eurodekor için alev geciktiricilik özelliği sadece yüzeyde 
mevcuttur. Bu durum kenar bantları için sıkıntı oluşturabilir 
mi?
Levhada ek alev geciktirici kullanılmadığı ve dolayısıyla kenar 
bantlarında da kullanılmadığı doğrudur. Alev geciktirici alt 
yapının köpürmesi, uç ekleri dahi kısa süreliğine belli bir 
oranda kapatır. Bu nedenle, levhanın kesiti üzerinde olumsuz 
bir etki beklenmemektedir.
 
Eurodekor Flammex'in alev geciktirici etkisi yanlışlıkla 
etkinleştirilebilir mi? 
Şişen malzemenin köpürme etkisi yaklaşık 250°C'de tetiklenir. 
Teorik olarak, buna karşılık gelen ısı uygulanırsa kimyasal 
reaksiyon başlatılabilir. Bundan bağımsız olarak, ürünlerimiz 
bu denli yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

Hotel Hilton (PL), © Natalia Szuldrzynska;  
kullanılan dekor: H1387 ST10 Grafit Denver Meşe
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Hizmetler

Teklifimizden mümkün olan en yüksek faydayı 
sağlamanız bizim için önemlidir. Bu nedenle, 
ürünlerimizin yanı sıra sizi destekleyecek bir dizi 
hizmet de sunuyoruz. İlk proje fikrinden tasarıma ve 
görselleştirmeye kadar her adımda yanınızdayız.
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EGGER Dekoratif Koleksiyon Uygulaması 
iPhone, iPad ve Android akıllı telefonlar ve tabletler için ücretsizdir.

Bu uygulama sayesinde tüm EGGER Dekoratif Koleksiyonu cebinizde olur ve randevularınızda
tüm bilgiler önünüze serilir. Böylece hem çevrimiçi hem de çevrimdışı bağlantı kurmuş olursunuz.

İşlerinizi basitleştirin!

 → Tarama fonksiyonu

 → 2B + 3B dekor görselleri

 → Dekor verisi indirme

 → Çevrimdışı olarak mevcuttur

 → Gelişmiş arama

 → Dekor tavsiyeleri

 → "Koleksiyonlarım" fonksiyonu

 → Mevcut öğeler
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EGGER Grubu, doğal bir malzeme olan ahşap ile size 
yenilikçi çözümler sunar. Hedefimiz, ahşapla yaşama 
ve çalışma konusunda çözümler sunan lider bir marka 
olmaktır. Hedefimize doğru ilerlerken gelecek nesilleri 
düşünerek hareket ediyor, ekolojik, ekonomik ve sosyal 
sorumluluklar üstleniyoruz. 

Güvenli ve 
  sürdürülebilir
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Hastane; kullanılan dekorlar: U775 ST9 Beyaz Gri, U727 ST9 Taş Gri, H3700 ST10 Natürel Pasifik Ceviz

Antibakteriyel 
yüzey özelliği
Temizlik ve hijyen, bakım tesislerinde ve yoğun trafikli kamu 
binalarında hayati bir rol oynar. Bu gibi yerlerde yüzeylere 
genellikle özel temizlik ve dezenfeksiyon programları uygulanır. 
Flammex ürünleri ISO 22196 (= JIS Z 2801) standardına uygun 
antibakteriyel yüzey özellikleri ile öne çıkar ve birçok temizlik 
ürünü ve kimyasal maddeye karşı dirençlidir. 
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Hijyenik olarak mühürlü ve kapalı yüzeylerde bakteri ve mikroplar 
24 saat içinde %99,9 oranında azalır. Bu özellik, yüzeyler düzenli 
olarak temizlendiğinde mikroorganizmaların çoğalmalarını da 
engeller. Bu, yüksek hijyen gereksinimlerine sahip projelerde 
Flammex yüzeylerimizle güvenle çalışabileceğiniz anlamına gelir.

  Antibakteriyel yüzey özelliği ve sertifikalarla ilgili daha fazla 
bilgi için:www.egger.com/antibacterial

 Eurodekor antibakteriyel aktivite

  Laminat antibakteriyel aktivite

 Compact laminat antibakteriyel aktivite

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 41
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... artık siz de bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği 
hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Çünkü bu broşürdeki 
seçili ürünlerin çevresel performanslarıyla ilgili bilgileri 
paylaşıyoruz:

Ahşap bazlı malzemeler iklimin 
korunmasına katkıda bulunur ...

Karbon ayak izi*
Ahşap bazlı malzemeler çevre dostudur.
Üretimleri sırasında salınan CO₂ miktarından 
daha fazlasını bağlarlar.

Biyoekonomiye katkı**
Ahşap bazlı malzemeler yeniden büyür.
Fosil ham maddelerin aksine ahşap 
yenilenebilir bir kaynaktır.

Döngüsel ekonomiye katkı**
Doğal kaynakları koruyoruz.
Döngüler halinde hareket ediyor ve 
mevcut ahşabı mümkün olan en iyi şekilde geri 
dönüştürüyoruz.

Ahşabımız yakın çevremizden
Kısa nakliye rotalarına öncelik veriyoruz.
Kullandığımız tomrukların büyük kısmını 
bölgesel olarak temin ediyoruz. 

Sürdürülebilir orman yönetiminden elde edilen ahşap oranı
Doğrulanmış ve sertifikalı kaynaklardan ahşaplar kullanıyoruz. 
Sürdürülebilir orman yönetimine ve tedarik zincirlerimizin 
kontrolüne önem veriyoruz. 

Sürdürülebilirlik göstergelerimiz hakkında daha 
fazla bilgi için: www.egger.com/ecofacts

2021 itibariyle. Güncel sayılar için lütfen aşağıdaki adresten ürün 
sayfalarımızı ziyaret edin:  

www.egger.com/products-interior

Ürün yapısı 
Örneğin: Eurodekor melamin kaplı yonga levha

Tam şeffaflık bizden; evrak işleriyle uğraşmanıza gerek yok
Kamuya açık şekilde ihale edilen veya sürdürülebilirlik 
sertifikalı projelerle ilgili konu doğru belgeleri sunmak 
olduğunda, zaman ve emekten kolayca tasarruf etmeniz 
mümkün. "Tam beyanlı" EGGER ürünleri ile ürünlerin çevre ve 
sağlıkla ilgili tüm özellikleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

*  EN 15804 uyarınca harici olarak doğrulanmış hesaplama, bkz. EPD

**  kendi yöntemine göre doğrulanmamış hesaplama, 
kuru ağırlığa göre oran. Değerler, ortalama ürün yapısından alınmıştır, 
kalınlığa ve seçilen kaplamaya bağlı olarak bir miktar değişebilir.

 Daha fazlası için: www.egger.com/environment

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

 Çevre broşürü

– 13,8 kg CO₂ / m2

%68'i bölgesel ağaç kaynaklarından

%100'ü onaylı yasal ağaç kaynaklarından 
%61'i ise sertifikalı

%87'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 
malzemelerden 
%13'ü fosil kaynaklardan elde edilen 
malzemelerden

%23'ü geri dönüştürülmüş malzemelerden 
%42'si kereste endüstrisi yan ürünleri ve tüketici 
öncesi geri dönüştürülmüş ahşaptan 
%35'i taze kaynaklardan
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Eurodekor melamin kaplı yonga levha

Eurodekor melamin kaplı MDF levhalar

Daha fazla şeffaflık için 
sürdürülebilirlik göstergelerimiz var.

Compact laminatlar:

Laminatlar

– 11,1 kg CO₂ / m2

%85'i yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen malzemelerden

%44'ü  kereste sektöründeki yan 
ürünlerden

%60'ı bölgesel ağaç kaynaklarından

%100'ü onaylı yasal ağaç 
kaynaklarından 
%80'i ise sertifikalı

%68'i bölgesel ağaç kaynaklarından

%100'ü onaylı yasal ağaç 
kaynaklarından 
%61'i ise sertifikalı

– 13,8 kg CO₂ / m2

%87'si yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen malzemelerden 
%13'ü fosil kaynaklardan elde 
edilen malzemelerden

%23'ü geri dönüştürülmüş 
malzemelerden 
%42'si kereste endüstrisi yan 
ürünleri ve tüketici öncesi geri 
dönüştürülmüş ahşaptan 
%35'i taze kaynaklardan

%60'ı yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen malzemelerden 
%40'ı fosil kaynaklardan elden 
edilen malzemelerden

%100'ü taze kaynaklardan

2,03 kg CO₂ / m2

%60'ı yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen malzemelerden 
%40'ı fosil kaynaklardan elde edilen 
malzemelerden

%100'ü taze kaynaklardan

Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. 43
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Çevresel döngü –   
Sürdürülebilirlik bizim için basit bir kelimeden daha fazlası

Yenilenebilir enerji
Üretimden kalan ve daha 
fazla kullanılamayacak 
durumda olan biyokütleyi 
ve ahşap atıklarını kendi 
biyokütle tesislerimizde 
ısıya ve yeşil elektriğe 
dönüştürüyoruz.

Ahşap bazlı malzeme üretimi 
ve işlemesi
Üretim sürecinde çevre 
performansımızı sürekli olarak 
geliştirmek amacıyla ISO 50001, ISO 
14001 ve EMAS'a uygun, uluslararası 
onaylı enerji ve çevre yönetimi 
sistemlerini tercih ediyoruz.

Geri dönüşüm
Ahşap bazlı malzeme 
üretimimizden çıkan 
ahşap atıklarını geri 
dönüştürüyoruz. Bu 
atıklar mobilya, palet veya 
ambalaj malzemesi gibi 
ürünlerden elde ediliyor. 
Bu işlem sayesinde canlı 
kaynakları koruyor ve 
CO₂ depolama etkisini 
uzatıyoruz.

Kereste yan ürünlerinin kullanımı
Yan ürünleri bölgesel ve sertifikalı 
kereste fabrikalarından satın almayı 
tercih ediyoruz. Yan ürünler kullanarak 
doğal kaynaklardan tasarruf ediyoruz.

Planlama ve uygulama
Çevresel ürün beyanları (EPD) 
yoluyla tam şeffaflık sağlıyoruz. 
Profesyonellere her bir ana 
ürünümüz hakkında çevre ve 
sağlık konularında önemli bilgiler 
aktaran beyanlarımızı, talep 
üzerine son kullanıcılarla da 
paylaşıyoruz.

Sürdürülebilir orman yönetimi
BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
destekliyoruz. SDG 15 üzerinde karasal 
ekosistemleri koruyup yenilemeyi ve 
ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik 
etmeyi taahhüt ediyoruz. Kullandığımız 
ahşap, ISO 38200 uyarınca %100 onaylı, 
yasal ve kontrollü kaynaklardan geliyor. 
Tomruklarımızı tercihen satın alma 
bölgesinde bulunan FSC®, PEFC veya SFI 
sertifikalı ormanlardan alıyoruz.
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Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız imitasyondur. Baskı işlemindeki değişkenlerden dolayı renkler gerçek üründen farklı olabilir.  
Renk eşleştirme yoluyla dekor seçimi, yalnızca orijinal numune üzerinden yapılabilir. Tüm dekorlar 1:2 ölçeğinde gösterilir. Teknik değişiklikler ve baskı hataları 
olabilir. 

www.egger.com

Kaynaklar 
www.baunetzwissen.de
www.wko.at

EGGER Dekor A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB,

41400 Gebze / Kocaeli,

Türkiye

t +90 262 648 45 00

info-tr@egger.com

http://www.egger.com
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