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Stalviršių modeliai

Feelwood stalviršiai
su briaunomis

Su EGGER stalviršiais galėsite įgyvendinti klientų pageidavimus turėti
modernų dekorą ir įgyvendinti šiuolaikinio dizaino sprendimus.
Naudodami Feelwood stalviršius galite išgauti ypač natūraliai
atrodančius medžio imitacijos paviršius, kurių tekstūra ir dekoras dera
tarpusavyje. Tendenciją naudoti plonus stalviršius atspindėsite
naudodami naujuosius kompaktinio laminato stalviršius ir
PerfectSense Topmatt stalviršius su briaunomis. Asortimentą papildo
jau klasikiniais tapę Postforming tipo stalviršiai užapvalintu profiliu.
Išsamesnė informacija » www.egger.com/worktop-variety

Neįtikėtinai natūraliai
atrodantys paviršiai, kuriuose
įspūdingai atkartotas medienos
vaizdas ir pojūtis

PerfectSense® Topmatt
stalviršiai su briaunomis
Giliai
matinis, švelniai aksominis
S
paviršius, ant kurio nelieka pirštų
atspaudų

Kompaktinio laminato
stalviršiai
Šiuolaikiškas plono linijų
dizaino tendencijas
atspindintis, drėgmei atsparus
stalviršis

Postforming tipo
stalviršiai užapvalintu
profiliu.
Tolygus laminato perėjimas
nuo paviršiaus visu
spinduliu iki pat apačios
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Preliminari informacija:
Visa apdirbimo instrukcijoje pateikta informacija buvo kruopščiai parengta remiantis mūsų turimomis žiniomis. Pateikta
informacija pagrįsta praktine patirtimi ir bandymais įmonėje bei atspindi dabartinį mūsų žinių lygį. Ji yra tik informacinio
pobūdžio ir negarantuoja gaminio savybių ar jo tinkamumo konkrečioms reikmėms. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už
bet kokias klaidas, standartų netikslumus ar spausdinimo klaidas. Be to, nuolat tobulinant EGGER gaminius, taip pat dėl
standartų ir viešosios teisės dokumentų pakeitimų gali būti daromi techniniai pakeitimai. Todėl šios apdirbimo instrukcijos
turinys neturėtų būti prilyginamas naudojimo instrukcijai ar neturėtų būti laikomas teisiškai įpareigojančiu. Taikomos mūsų
Bendrosios sąlygos.
.

Visi mūsų parodyti ir paminėti mūsų dekorai yra reprodukcijos.
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1. EGGER stalviršių apdirbimo instrukcija
Dėl savo funkcinių savybių EGGER stalviršiai yra naudojami virtuvėse, vonios kambariuose ir biuruose, o taip
pat įgyvendinant parduotuvių įrengimo sprendimus ir kuriant baldus namams. Kad ir kaip būtų veikiami
kasdien, paviršiai išlaikys savo puikias eksploatacines savybes, jei tik labai tiksliai laikysitės mūsų apdirbimo
ir montavimo rekomendacijų. Toliau pateikiama virtuvės darbiniams paviršiams skirta instrukcija.
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1. Medžiagos aprašymas
EGGER stalviršių asortimentas yra labai įvairus. Be klasikinio Postforming tipo stalviršio užapvalintu profiliu jame gausu kitų modelių ir
pasirinkimų.
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Postforming tipo stalviršis užapvalintu profiliu – 300/3 modelis

Feelwood stalviršis su briauna – 100/1,5 modelis

1

4 Stabilizatorius

1

5 UV spinduliais kietinamas
sandarinantis lako sluoksnis
6 Sandarinantis sluoksnis

2 Eurospan plokštė, 38 mm

Laminatas

2 Eurospan plokštė, 38 mm
3 Didelio tankio apsauginis sluoksnis

Dekoro laminatas Feelwood

1

3 ABS briauna, 1,5 mm
4 Stabilizatorius
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PerfectSense Topmatt stalviršis su briauna – Modelis 100/1,5
1
2
3
4

4

PerfectSense Topmatt laminatas
MDF plokštė, 16 mm
ABS briauna, 1,5 mm
Laminato stabilizatorius

Kompaktinio laminuoto stalviršis – Modelis 90/1,0
1
2
3

Dekoratyvus kompaktinis laminatas
Kompaktinio laminato vidinis pagrindo sluoksnis, 12 mm
Frezuoti grioveliai išilginėse pusėse

2. Transportavimas, sandėliavimas ir tvarkymas
2.1 Transportavimas
Stalviršiai paprastai supakuojami ir transportuojami taip, kaip
parodyta paveikslėlyje. Transportuojamos pakuotės turi būti
laikomos sausai ir jų neturi veikti oro sąlygos. Be to,
transportuojant krovinys turi būti apsaugotas nuo slydimo ir
apvirtimo naudojant tinkamas tvirtinimo priemones (tvirtinimo
diržus, įtempimo diržus ir pan.). Kad krovinys neslidinėtų,
turėtų būti naudojami neslystantys kilimėliai.

Kai ilgi stalviršiai, ypač kompaktinio laminato ir PerfectSense
Topmatt stalviršiai, pernešami rankiniu būdu, tai reikia daryti
laikant juos šonų, kad stalviršiai neperlinktų.
Po pristatymo stalviršiai turi būti išpakuoti ir sandėliuojami
remiantis 2.2 poskyrio nuostatomis. Tai vienintelis būdas
užtikrinti tinkamiausias sąlygas tolesniam stalviršių apdirbimui.
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1 Kartonas
2 Plastikinė juostelė
3

3 Padėklo etiketė
4 Stalviršiai
5 Dengiančioji plokštė
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6 Apatinis sluoksnis

2.2 Sandėliavimas ir aplinkos sąlygos

2.3 Tvarkymas

Stalviršiai turi būti sandėliuojami uždarose ir sausose, nuo drėgmės
apsaugotose patalpose. Be to, patalpose turi būti palaikomos
įprastinės klimato sąlygos.

Nuėmus pakuotę ir dar nepradėjus apdirbimo darbų, stalviršius
būtina patikrinti, ar nėra matomų pažeidimų. Dėl palyginti
didelio svorio stalviršius transportuoti ir tvarkyti būtina itin
atsargiai. Visi stalviršius transportuojantys ir / arba tvarkantys
darbuotojai turi naudoti asmens apsaugos priemones: mūvėti
pirštines, avėti apsauginę avalynę ir tinkamus drabužius.
Plokštes reikia pakelti. Stalviršių pusės su dekoru niekada
nespaudžiamos viena prie kitos bei netempiamos viena per
kitą.

Kai nuimama originali pakuotė, stalviršiai turi būti visu paviršiumi
dedami ant stabilių horizontalių ir tiesių apsauginių plokščių.
Stalviršių negalima dėti tiesiai ant grindų. Be to, jie privalo būti
apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Stalviršiai iš viršaus
dengiami laminuota apsaugine plokšte (ne neapdirbta medienos
drožlių plokšte), kuri turi būti to paties ar didesnio formato.
Kompaktinio laminato stalviršius veikia aplinkos sąlygų
pokyčiai – kinta jų matmenys. Todėl elementų sandėliavimo ir
apdirbimo sąlygos turėtų kuo labiau atitikti tas aplinkos sąlygos,
kurios bus jų tolesnio naudojimo vietoje. Prieš pradedant
montavimo darbus kompaktinio laminato elementai turėtų būti
tam tikrą laiką laikomi montavimo vietoje tomis sąlygomis,
kuriomis
vėliau
bus
eksploatuojami.
Sandėliavimo
rekomendacijų taip pat būtina laikytis statybos aikštelėse.

Visi mūsų parodyti ir paminėti mūsų dekorai yra reprodukcijos.
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3. Apdirbimas
Kaip aprašyta 2.2 poskyryje, prieš apdirbimą stalviršius būtina
atitinkamą laiką palaikyti reikiamomis aplinkos sąlygomis.
Prieš pradedant apdirbimo darbus stalviršius įprastinėmis
klimato sąlygomis būtina palaikyti ne mažiau 24 valandų.

3.1 Pavojus sveikatai dėl
susidarančių dulkių

Apdirbimo staklėmis procesuose (pvz., pjovimo, obliavimo,
frezavimo) būtina naudoti veiksmingą ištraukimo sistemą,
atitinkančią galiojančius sveikatos ir saugos teisės aktus. Jei nėra
tinkamos ištraukimo sistemos, būtina dėvėti tinkamas
kvėpavimo takų apsaugos priemones.

3.2 Gaisro ir sprogimo pavojus

Apdirbimo procese gali susidaryti dulkių, todėl kyla odos ir
kvėpavimo takų sudirginimo pavojus. Priklausomai nuo
apdirbimo pobūdžio ir dalelių dydžio, ypač, kai įkvepiamos
dulkės, gali kilti kitų pavojų sveikatai. Vertinant pavojus darbo
vietoje būtina atsižvelgti į dulkių susidarymo tikimybę.

Dėl apdirbimo procese susidarančių dulkių gali kilti gaisro ir
sprogimo pavojai. Būtina laikytis saugos ir priešgaisrinės
saugos teisės aktų reikalavimų.

3.3 Pjaustymas
Stalviršius galima supjaustyti reikiamais dydžiais. Tam
naudojama standartinė medienos apdirbimo įranga, pvz.,
formatinio pjovimo staklės, staliniai diskiniai pjūklai, rankiniai
diskiniai pjūklai arba siaurapjūkliai bei skaitmeninio valdymo
(CNC) pjovimo staklės. Paprastai norimo dydžio stalviršiui
išpjauti naudojamos formatinio pjovimo staklės arba staliniai
diskiniai pjūklai. Geras pjaustymo rezultatas priklauso nuo įvairių
veiksnių, pavyzdžiui, ar dekoro pusė yra į viršų, kiek išsikišę
pjūklo ašmenys, koks yra padavimo greitis, pjūklo dantų forma ir
tarpai tarp jų, variklio sukimosi greitis ir pjaustymo greitis.

Išskyrus formatinio pjovimo staklių ir skaitmeninio valdymo
(CNC) pjovimo staklių atveju, atliekant visus pjaustymo darbus
stalviršiai yra paduodami rankiniu būdu. Dėl kokybiškų melamino
dervų, naudojamų EGGER laminato paviršiui, įrankiai, lyginant su
tradicinėmis iš medienos pagamintomis medžiagomis, nusidėvi
gerokai labiau. Dėl didelio kompaktinio laminato stalviršio tankio
jam naudojami įrankiai nusidėvi dar labiau. Pjaustymo staklėms ar
skaitmeninio valdymo pjovimo staklėms rekomenduojame naudoti
ašmenis su karbido metalu dengtais ar net deimantu dengtais
dantimis.

Pavyzdys. Diskinis pjūklas:
→ pjaustymo greitis: apytiksl. nuo 40 iki 60 m/s
→ sukimosi greitis: apytiksl. nuo 3000 iki 4000 sūk./min
→ padavimo greitis: apytiksl. nuo 10 iki 20 m/min (rankinis
padavimas)

Priklausomai nuo reikiamo apdailos standarto (grubus arba
smulkus pjovimas) naudokite tokios formos dantis (žr.2 pav.).
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Plokščiasis dantis

Duplovit tipo dantis išlenktu danties paviršiumi

Duplovit tipo dantis aštriu smailiagaliu

Besikeičiančio nuožulnumo dantis

Nuožulnus Duplovit tipo dantis

Trapecinis plokščiasis dantis
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Dirbdami rankiniu diskiniu pjūklu arba siaurapjūkliu naudokite kreipiamąjį įtaisą. Turi būti pjaunama iš apatinės plokštės pusės.
Pjūklo tipas

Dekoro pusė

Apdirbimas

Formatinio pjovimo staklės arba staliniai
diskiniai pjūklai
Stalviršis dedamas ant kreipiamojo
vežimėlio ir paduodamas link stalinio
diskinio pjūklo.

viršuje
1

Priekinis kraštas 1 link kreipiamojo įtaiso
bėgelio.

Rankiniai diskiniai pjūklai arba siaurapjūkliai
Rankinis diskinis pjūklas yra nukreipiamas
išilgai stalviršio.
Priekinis kraštas 1 link operatoriaus.

apatinė
pusė
1

Padavimo kryptis

3.4 Kraštai ir briaunos
Matomiems EGGER stalviršio kraštams gali būti naudojami
termoplastiniai EGGER ABS kraštų briaunos arba EGGER
melamino briaunos. Paprastai, rankiniu būdu melamino briaunos
klijuojamos naudojant PVA klijus arba kontaktinius klijus. PVA
klijais tolygiai, naudojant teptuką, padengiamas švarus ir
neapdulkėjęs medienos drožlių plokštės kraštas. Tada, briaunų
prispaudimo įtaisu, klijavimo presu arba sraigtiniu spaustuku,
apsaugai naudojant standžią medienos trinkelę ir įsitikinus, kad
briauna pakankamai išsikišusi tiek virš stalviršio paviršiaus, tiek
jo apatinėje dalyje, melamino briauna prispaudžiama. Naudojant
šildymo juostas sukibimo laiką galima labai sumažinti.

Daugiau išsamios informacijos pateikta „EGGER ABS briaunų”
apdirbimo nurodymų dalyje.

Laikykitės nurodymų, kurias pateikia staklių gamintojas ir
klijų tiekėjas.

KRAŠTAMS REKOMENDUOJAMAS ALIEJUS

Melamino briaunų apdailai naudojami kraštų frezavimo įrankiai,
dildės, kaltai arba aštrūs kraštų obliai. Pjaunama lengvai
spaudžiant nuožulniu kampu krašto atžvilgiu (kerpamasis
veiksmas). EGGER melamino ir ABS briaunos yra naudojamos
stalviršių apsaugai ir norimam dizainui. Tose vietose, kur kraštai
nėra apsaugoti nuo drėgmės, o taip pat ties išpjovomis kaitvietei
ir plautuvei, stalviršis išbrinksta. Tai taip pat būdinga
stalviršiams, turintiems P3 (V100) medienos drožlių plokštės
vidinį pagrindo sluoksnį, kurie dažnai klaidinančiai apibūdinami
kaip „atsparūs drėgmei”.

Kita vertus, kompaktinio laminato stalviršio kraštas dėl jo gamybos
būdo yra homogeniškas ir uždaras. Be to, stalviršio išilginėse
pusėse yra frezuoti grioveliai. Jei plokštės matmenys yra keičiami,
kraštus po pjaustymo reikėtų apdirbti freza. Kad kraštai atrodytų
dar gražiau, kompaktinio laminato kraštą rekomenduojama ištepti
aliejumi. Aliejus suteikia papildomą apsaugą nuo nešvarumų ir
nepageidaujamos oksidacijos poveikio ir taip užtikrina ilgalaikę
tobulą išvaizdą.

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

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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3.5 Išpjovos
Prieš atlikdami apdirbimo darbus įsitikinkite, kad stalviršis yra
gerai įtvirtintas, kad pjaustant tradiciniu ar skaitmeniniu būdu
bei gręžiant jis nebūtų apgadintas. Pavyzdžiui, jei apdirbant
plokštė tvarkoma netinkamai, siauri plokštės plotai aplink angas
gali lūžti ar įskilti. Iš plokštės išpjaunami elementai taip pat
turėtų būti tinkamai įtvirtinti, kad netikėtai nesulūžtų ir
nenukristų bei nesužeistų žmonių ar neapgadintų turto.
Orkaitei ir plautuvei skirtų išpjovų kraštai turi būti spinduliu
suapvalintais kampais (mažiausias spindulys > 5 mm), nes aštrūs
kraštai daro nepageidaujamą poveikį medžiagai ir
dėl to gali susiformuoti įtrūkiai – žr. 3 ir 43 pav.
Tai ypač taikoma kaitvietės zonai, kur dėl nuolatinio karščio
poveikio laminatas išdžiūna ir todėl padidėja susitraukimo
įtempis.
Tiksliai laikykitės atitinkamo gamintojo pateiktų
nurodymų ir montavimo šablonų!

Pageidautina, kad elementai būtų išpjaunami naudojant
rankines pjaustymo stakles arba skaitmeninio valdymo (CNC)
frezavimo stakles. Naudojant siaurapjūklius išpjovos kampai
turėtų būti iš anksto išgręžti tinkamu spinduliu, o išpjova
daroma nuo spindulio iki spindulio. Kad laminuota danga
nebūtų nuplėšta, pjaukite iš apatinės plokštės pusės. Kraštų
apdaila atliekama naudojant švitrinį popierių, dildant arba
frezuojant viršų rankiniu būdu, kad būtų pašalinti dėl
pjaustymo susidarę įtrūkiai.
Dėl pjaunant naudojamo aukšto slėgio, yra labai svarbus saugiai
laikyti apdirbamą ruošinį ir valdyti įrankį. Plastikui skirti grąžto
ašmenys yra labiausiai tinkami Compact kompaktinio laminato
stalviršiams gręžti. Visi kraštai turi būti lygūs, juose neturi būti
įtrūkių ir įrantų, žr. 3 pav. Taip pat turi būti padaryti grioveliai
bei sąvaros, kad būtų išvengta įrantų. Turi būti pasirūpinta
pakankama erdve jau sumontuotų elementų išplėtimui.

Daugiau išsamios informacijos apie kompaktinio laminato
stalviršį ir rekomendacijas atitinkamiems įrankiams žr.
„EGGER kompaktinių laminatų” apdirbimo instrukcijoje.

3

×
Teisingai

Neteisingai
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×
Teisingai
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Neteisingai

3.6 Kraštų, išpjovų ir išgręžtų skylių sandarinimas
Laminuotas paviršius veiksmingai saugo EGGER stalviršius
nuo drėgmės prasiskverbimo. Tačiau drėgmė vis tiek gali
prasiskverbti į pagrindo sluoksnį per neapsaugotus išpjovų,
kampinių sujungimų, įstrižinių sudurtinių sujungimų, ilgų
galinių kraštų, išgręžtų skylių, skylių varžtams ir tvirtinimo
elementų kraštus. Tai reiškia, kad galutiniame montavimo etape
būtina atlikti sandarinimo darbus.

Bet kokie vamzdžiai ar laidai, kurie būti prakišti pro stalviršį,
turėtų būti centruojami ne mažesniu nei 2-3 mm atstumu iš abiejų
pusių ir tada kruopščiai užsandarinami, žr. 5 5 pav.
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Geriausiais gaminiais stalviršių sandarinimui laikomi
sandarinantys profiliuočiai ir savaime kietėjantys sandarikliai,
pavyzdžiui, silikoninė guma, poliuretanas ir akrilas.
Kita vertus, kompaktinio laminato stalviršiai yra atsparūs
drėgmei dėl savo struktūros, nors rekomenduojama naudoti
sandariklį. Be to, kad optiškai užsandarina, sandariklis taip pat
neleidžia skysčiams pratekėti į spintelės vidų. Kartu su
sandarikliais būtina naudoti gruntą; priklausomai nuo
medžiagos, tokį, kuris sudaro plėvelę, arba valomąjį gruntą.
Naudojant šias medžiagas būtina kruopščiai laikytis gamintojo
nurodymų.

Nupjauti kraštai taip pat gali būti sandarinami naudojant laką ir
klijus santykiu du prie dviejų. Kartu su tokiai virtuvės įranga kaip
maišytuvų čiaupai, plautuvės ir kaitvietės gamintojai pateikia
sandarinimo žiedus, profiliuočius arba apkabas. Montuodami šią
įrangą visada vadovaukitės gamintojo nurodymais.

Sandarinamas vietas būtina nuvalyti ir, kai yra naudojamas
gruntas, gamintojo nurodytą laiką skirti vėdinimui. Užtepkite
reikiamą sandariklio kiekį nepalikdami tarpų ar skylių bei
išlyginkite vandeniu ir plovikliu. Vietas šalia sujungimų uždenkite
apsaugine juosta, kad jų neišteptumėtė.

Galima įsigyti specialiai sukurtą EGGER sandariklį, kuris
naudojamas sujungimų ties kampinėmis stalviršio jungtimis
sandarinimui. Lankstus sandariklis sandūros vietoje neleidžia
prasiskverbti drėgmei ir skysčiams. Išsami informacija apie
EGGER sandariklį pateikta 4.2 poskyryje.

4. Gamyba ir montavimas
Stalviršiams būdingas geras matmenų stabilumas. Dėl klimato
sąlygų kaitos stalviršis susitraukia arba išsiplečia, o tai reiškia,
kad būtina atsižvelgti į formato pokyčius. Kompaktinio
laminato stalviršio formato pokyčiai išilgine kryptimi, lyginant
su skersine kryptimi, yra apytiksliai per pusę mažesni. Į formato
pokyčius būtina atsižvelgti iš anksto, kuriant dizainą ir
apdirbimo procese. Paprastai taikoma 2,0 mm / m
kompensacinė užlaida.

4.1 Kaitviečių ir plautuvių
montavimas

6

Sausasis sandariklis

Kaitvietėms ir plautuvėms skirtos angos turi būti išpjaunamos
remiantis matavimais ir išdėstymo informacija ir / arba
naudojantis gamintojo pateiktais šablonais. Išpjovos kraštai turi
būti kruopščiai apsaugoti nuo drėgmės, kaip tai aprašyta
poskyryje „Kraštų, išpjovų ir išgręžtų skylių sandarinimas“.
Gamintojo pridėti arba integruoti sausieji sandarikliai ir
tvirtinimo varžtai turi būti naudojami vadovaujantis jų
montavimo nurodymais, žr. 6 pav.
Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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7

8

Aliuminio plėvelė

Bet kokio tipo kaitvietei – nerūdijančiojo plieno, stiklo keramikos
– skirtos angos bet kokiu atveju turi būti išpjaunamos
vadovaujantis gamintojo pateiktais nurodymais ir montavimo
šablonais. Įsitikite, kad viskas tinkamai išcentruota ir palikta
pakankama saugos riba, ypač kaitvietėms. Kaip papildomą kaitros
sugėrimo apsaugos priemonę rekomenduojame kraštus apklijuoti
lipnia aliuminio juosta arba ant jų uždėti metalinį profiliuotį – žr. 7
pav. Dėl saugumo priežasčių kaitvietė neturi remtis į paviršių, nes,
įvykus gedimui, temperatūra gali pakilti iki 150 K. Kiti montavimo
sprendimai: įleistinis montavimas paviršiuje montavimas arba
postruktūris sprendimas. Įleistinio montavimo versijoje pagrindo
plokštė yra prifrezuojama prie laminato, o tada po laminatu yra
išliejamas dervos rėmas, žr. 8 pav. Postruktūris sprendimas gali
būti įgyvendintas tik naudojant kompaktinio laminato stalviršį, žr.
9 pav.
Kadangi parduodamos plautuvės paprastai montuojamos
apytiksl. 38 mm storio stalviršiuose, tokiems ploniems
stalviršiams kaip Compact laminato stalviršis ir PerfectSense
Topmatt stalviršis su briauna būtinas specialus sprendimas.
Šiam tikslui yra siūlomas EGGER tvirtinimo rinkinys, su
kuriuo montavimas bus itin paprastas, žr. 10 pav. Montuojant
kartu su Compact laminato stalviršiais, tvirtinimo profiliuočiai
yra pasukami ir klijuojami skersai, žr. 11 pav.
Išsamesnė informacija pateikta 31 puslapyje.

10

9

11
11

priklijuojama
prisukama varžtais

10

Stalviršis bet kurioje jo vietoje neturėtų būti siauresnis nei 50
mm. Ergonomikos sumetimais atstumas tarp kaitvietės zonos ir
vertikalios spintelės neturėtų būti mažesnis nei 300 mm. Palikite
kaitvietės gamintojo nurodytą saugos ribą. Tokį pat atstumą
rekomenduojama palikti tarpui tarp plautuvės ir kaitvietės, žr. 12
pav.

≥ 50 mm

12

≥ 300 mm

≥ 50 mm

≥ 300 mm

Dėl saugumo priežasčių ir ergonominiais sumetimamis virtuvės
projektai turėtų būti aptariami su virtuvės specialistu, o montavimo
darbus turėtų atlikti specializuota įmonė. Ypač elektros, dujų ir
vandentiekio jungtis privalo įrengti kvalifikuoti specialistai.
Kampinių sujungimų vietoje planuojant turi būti atsižvelgta į tai,
kad reikalingas ne mažesnis nei 300 mm atstumas, žr. 13 ir 14 pav.
≥ 300 mm

13

×
Teisingai

Neteisingai
≥ 300 mm

14

×
Teisingai

Neteisingai

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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Kai stalviršiuose yra padarytos reikiamos išpjovos, bet koks tolimesnis 15
perkėlimas turi būti atliekamas itin atsariai, kad jis nepertrūktų
pačiose ploniausiose vietose. Stalviršiai turėtų būti pernešami
vertikaliai, nes išpjautos vietos ir stalviršis gali būti lengviau
pažeisti, jei plokštės bus pernešamos horizontaliai.
Įprastinei pastatomai spintelei gali būti naudojama standartinė
konstrukcija. Plautuvės ir viryklės pastatomos spintelės
konstrukcijai sėkmingai naudojami metaliniai skersiniai. Dėl
metalinio skersinio stalviršis yra apsaugomas nuo susilenkimo,
nes dėl plautuvei ir / arba kaitvietei padarytų išpjovų stalviršis
susilpnėja, o kontaktinis paviršius su pastatoma spintele
sumažėja. Ypač plonų stalviršių versijoms – kompaktinio
laminato stalviršiui ir PerfectSense Topmatt stalviršiui su
briauna – rekomenduojama naudoti metalinius EGGER
skersinius, žr. 15 pav. Be to, kad atlieka stabilizavimo funkciją,
metalinius skersnius taip pat galima naudoti stalviršių arba
dangos įtvirtinimui, žr. 16 pav.

16

Metalinių skersinių montavimui spintelės šonuose turi būti
padarytos įgrąžos. Įgrąžų išdėstymo schema: dvi Ø 8 mm ir 7 mm
gylio įgrąžos. Be to, turi būti padaryta dar viena Ø 5 mm ir 13 mm
gylio įgrąža, jei tvirtinimui naudojami 6.,3 × 13 mm euro varžtai,
žr. 17 ir 18 pav.

17

EGGER metalinius skersinius galima įsigyti 600, 800, 900, 1000
ir 1200 mm pločių spintelėms, o taip pat skirtingiems šoninių
spintelių sienelių storiams. Tiekiami tvirtinimo varžtai yra
naudojami kompaktinio laminato stalviršiams montuoti.
Įsitikinkite, kad tvirtinimo varžtas yra prisuktas prie stalviršio per
kiaurinę angą metaliniame skersiniame. Išsamesnė informacija
pateikta 32 puslapyje.

17

18

4.2 Stalviršio jungtys ir kampiniai
sujungimai
Paprastai, naudojant iki 4100 mm ilgio stalviršį, plokščių jungčių
naudoti nereikia, o stalviršio kampinius sujungimus naudoti įprasta.
Jų neturėtų susilpninti vidinės angos arba išpjovos, pavyzdžiui,
kaitvietėms arba plautuvėms, žr. 13 ir 14 pav. Kampiniai stalviršių
sujungimai atliekami įstrižiniais sudurtiniais sujungimais, kurie
daromi diskiniais pjūklais arba skaitmeninio pjovimo staklėmis
(CNC) ir / arba naudojant specialias rankinius pjovimo stakles
pasitelkiant šablonus, žr. 19 ir 20 pav.
Kaip alternatyva gali būti montuojami metaliniai sujungimo
profiliuočiai. Šiuos profiliuočius lengva sumontuoti, tačiau jie
neigiamai veikia bendrą darbinio paviršiaus išvaizdą, nes
suskaido dekorą. Be to, jais gali būti sunku nuvalyti paviršių, žr.
21 pav.

12

18

19

Stalviršio jungtys ir kampiniai sujungimai turi būti idealiai
sujungti ir visiškai užsandarinti, ir ne tik estetiniais sumetimais.
Pro juos turi nepatekti drėgmė, dėl kurios medienos drožlių plokštė
gali išbrinkti. Šiam tikslui buvo specialiai sukurtas EGGER
sandariklis, naudojamas virtuvės stalviršių jungtims (kampiniams
sujungimams) sandarinti. Lankstus sandariklis neleidžia drėgmei
ir skysčiams patekti į sujungimo vietą. Jis atsparus plovikliams,
vandeniui, riebalams ir pan. Siūloma įsigyti keturiu spalvų gaminį.
10 g talpos tūbelės turinio pakanka vienam vidutinio 600 mm ilgio
sujungimui, žr.

Kompaktinio laminato stalviršiams dėl homogeniškos jų plokščių
struktūros sandarinimo nereikia. Išilginėse pusėse stalviršis turi
frezuotus griovelius. Be to, kai skersinės pusės taip pat yra
frezuotos, įprastinis kontūrinis frezavimas kampiniams
sujungimams taip pat tampa nereikalingas. Griovelis atskiria du
stalviršius vieną nuo kito, o tai reiškia, kad griovelis stalviršio
priekyje yra sąmoningai išryškinamas, žr. 23 pav.
Ši įstrižinė sandūra yra žinoma ir naudojama dirbant su,
pavyzdžiui, akmens stalviršiais.

22 pav.

21
21

20

23
22

Sandarinimo darbus pradėkite pradurdami tūbelės apsauginę
plėvelę ir prisukdami juodą sandariklio aplikatorių, žr. 22 pav.
Tada sandariklio aplikatorius yra vedamas viršutine stalviršio
jungties puse, o sandariklis yra tolygiai išspaudžiamas iš tūbelės.
Vos užtepus sandariklio stalviršiai turi būti sujungti ir susukti
varžtais.

Bet kokie pratekėjimai turėtų būti nuvalomi iš karto, tam naudojant
tinkamą valymo priemonę, žr. 24 pav.
Daugiau išsamios informacijos ir rekomenduojamus spalvų
derinius atitinkamiems stalviršių dekorams rasite 42 puslapyje.

24
24

1
2

1 EGGER
sandariklis
2 Pusmėnulio formos
jungtis (Lamello)
3 Klijai

3

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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Atskiros stalviršių dalys tvirtinamos naudojant stalviršių jungtis,
o25taip pat tvirtinamąsias atramas, dar vadinamas kaištinėmis
jungtimis, papildomai tepant kliju, kad sustiprintume sukibimą,
žr. 24 ir 25 pav. Priklausomai nuo stalviršio pasirinkimo,
reikalingos skirtingos stalviršių jungtys. PerfectSense Topmatt
stalviršiui ir kompaktinio laminato stalviršiui dėl nedidelio jų
medžiagos storio būtina naudoti specialias stalviršių jungtis.
EGGER siūlo atitinkamas jungtis įsigyti kaip rinkinį (galimos dvi
versijos), tinkamą 12 mm ir 16 mm storio stalviršiams, žr. 26 ir 28
pav.
Gili išėma 16 mm jungčiai yra frezuojama iki 11 mm gylio, žr.
27 pav. Kompaktinio laiminato gili išėma 12 mm jungčiai
yra frezuojama iki 8 mm gylio, žr. 29 pav.
Daugiau išsamios informacijos rasite techniniame informaciniame

26

lapelyje „EGGER stalviršių jungtys“.
Naudojamų stalviršio jungčių skaičius priklauso nuo stalviršio
pločio. Paprastai pločiams iki ≤ 799 mm yra naudojamos dvi
jungtys, o stalviršiams, kurių plotis yra ≥ 800 mm, naudojamos
trys jungtys.

1. Švitriniu popieriumi (120 grūdėtumo) pašalinkite visas iškilusias
medienos atplaišas prie nupjautų arba frezuotų kraštų.
2. Švitrine kempine arba švitriniu popieriumi (360 grūdėtumo)
šiek tiek nusklembkite laminatą jungties paviršiuje.
3. Uždėkite stalviršius ant išlygiuoto spintelės rėmo ir patikrinkite,
ar jungtys ir montavimo angos sutampa.
4. Sujungimo vietos centrinę ir apatinę dalis ištepkite D3 tipo klijais.
5. Viršutinį skaitmeniniu ar tradiciniu būdu išpjautą kraštą, o taip pat
ir profiliuotį bei ilgąjį galinį kraštą, tolygiai ir nepertraukiamai
ištepkite sandarikliu (pvz., EGGER sandarikliu). Tai reikėtų
padaryti prieš pat įsukant stalviršio varžtų jungtis.
6. Sujunkite stalviršius, įstatykite jungtis ir šiek tiek priveržkite
varžtus. Horizontaliai (naudodami pleištą arba svertą) ir vertikaliai
(guminiu plaktuku arba spaustukais; apsaugokite amortizuojančiais
tarpikliais. Išlygiavę priveržkite stalviršio jungtis ranka.
Priverždami turite patikrinti, ar abu stalviršio paviršiai išlieka
išlygiuoti, o sandariklis prasiskverbia iš visų pusių. Kol sandariklis
kietėja stalviršio nespauskite, žr. 24 pav.
7. Nedelsiant pašalinkite visą perteklinį sandariklio kiekį. Stalviršio
paviršių nuvalykite tinkama valymo priemone, pavyzdžiui,
citrusiniu valikliu arba acetonu. Įspėjimas: ilgam laikui paliktas
acetonas gali paveikti paviršių. Todėl sujungimo vietą
rekomenduojame uždengti apsaugine juosta.

14

8

Būtina laikytis šių gamybos etapų:

62

27

27

28

29
8

Tinkami įleistiniai stalviršių paviršiai gaunami visada matuojant
pusmėnulio formos (Lamello) prapjovas nuo stalviršių
paviršiaus viršaus ir gerai įtvirtinant pačias pusmėnulio formos
jungtis.

47

4.3 Tvirtinimo elementai ir tvirtinimas prie sienos
Prieš užsandarindami ilgajį stalviršio kraštą pagal sieną,
įsitikinkite, kad jis ne tik turi tinkamą atramą, bet taip pat pritvirtintas
ir prie porėmio. Priešingu atveju patiriamas spaudimas gali
neigiamai paveikti sandarinamąją jungtį.
Compact kompaktinio laminato stalviršiui rekomenduojama
naudoti varžtus tankesnio žingsnio sriegiu, nes jie yra
atsparesni ištraukimui. Stalviršis paprastai varžtais tvirtinamas
prie pastatomos spintelės skersinių, žr. 30 pav.
Šį tradicinį tvirtinimo būdą taip pat galima naudoti ploniems
stalviršiams, pavyzdžiui, kompaktinio laminato stalviršiui arba
PerfectSense Topmatt stalviršiui su briauna. Tačiau būtina
atkreipti dėmesį į tai, kad plono stalviršio kontaktinis
paviršius ant pastatomos spintelės skersinių turi būti
sureguliuotas > 600 mm pločio pastatomai spintelei, kad
plokštė nesulinktų. EGGER metalinius skersinius puikiai tinka
naudoti kaip spintelės ir stalviršio stabilizavimo priemonę, tuo
pat metu leidžianti prisukti stalviršį varžtais prie pastatomos
spintelės, žr. 15 pav.

30

31

Tvirtindami įsitikinkite, kad stalviršis nėra pakilęs link sienos. Dėl
to sujungimo vietoje ims kauptis vanduo. Išvalykite ir
nuriebalinkite plotą aplink sandarinimo jungtį, tiek stalviršį, tiek
jungties su siena vietą, ir, priklausomai nuo naudojamo sandariklio,
apdirbkite rišikliu.

Net jei naudojate stalviršio sieninius profiliuočius, turite
užsandarinti ilgąjį galinį kraštą ir visus skersinių kraštus, kurie
remiasi į sieną sandarikliu. Compact kompaktinio laminato
stalviršiui yra svarbu užtikrinti ne mažesnį nei 2 mm tarpą nuo
stalviršio iki sienos ir užsandarinti jį sandarikliu kaip parodyta
anksčiau, žr. 32 pav.
Kai dedate tvirtinimo bėgelius su sukomplektuotomis sienų
sandarinimo profiliuočių sistemomis, iš anksto išgręžkite skyles
laminate tose vietose, kur bus tvirtinama varžtais. Skylės turi būti
bent 1 mm didesnės už varžto skersmenį, kad nesusidarytų
medžiagos įtempis, žr. 31 pav. Taip pat rekomenduojame prieš
įsukant varžtą apsaugoti varžto skylės vidų sandarikliu

32

Išsamesnė informacija pateikta 28 ir 29 puslapiuose.

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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4.4 Struktūrinės vandenį atstumiančios priemonės
Šalia indaplovių ir orkaičių įrengti stalviršiai yra intensyviai
veikiami garų ir kaitros. Apatinę stalviršio pusę, jau padengtą lako
sluoksniu ir užteptą sandarikliu, taip pat vertėtų apsaugoti
struktūrinėmis priemonėmis. Lipni aliuminio plėvelė paprastai
suteikia patikimą apsaugą nuo vandens garų ir ją lengva uždengti,
žr. 33 pav. Įrangos gamintojai tiekia hidrofobines aliuminio
juosteles arba dengiamąsias apsaugines plokšteles, kurias turite
panaudoti. Ši drėgmę atstumianti juostelė ir apsauginė plokštelė
nukreipia ir atstumia garą ir kaitrą, žr. 34 pav.

Aliuminio plėvelė apatinėje plokštės pusėje 300 ir 100 modeliams
yra tvirtinama skirtingai. Postforming stalviršiams užapvalintu
profiliu (300 modelis) aliuminio plėvelė turėtų 2 mm persidengti
su laminatu, žr. 35 pav. Stalviršio modeliui tiesiu kraštu (100
modelis), aliuminio plėvelė turėtų būti tvirtinama taip, kad ji apie
1 mm persidengtų su ABS briauna, žr. 35 pav.

Prieš pradėdami montavimo darbus kruopščiai perskaitykite
gamintojo nurodymus.

33

35
35

16

Lipni aliuminio juostelė

34

36
36

Dengianti apsauginė plokštelė

5. Atraižų tvarkymas
Dėl didelės šilumingumo vertės įvairaus dizaino stalviršiai yra itin
tinkami šiluminiam perdirbimui atitinkamose degimo sistemose.
Jei medienos likučius surenka atliekų šalinimo įmonė, kad jie būtų
perdirbti, juose gali būti ir nedideli iš medienos pagamintų
medžiagų ABS briaunų kiekiai.
Kokia ABS ir kitų taip vadinamų priemaišų dalis gali būti
bendrajame kiekyje sutariama su atliekų šalinimo įmone.
Būtina laikytis konkrečiose šalyse taikomų įstatymų ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių atliekų šalinimą.

6. Priežiūros ir valymo rekomendacijos
Išsamios priežiūros ir valymo rekomendacijos pateiktos 34
puslapyje.

7. Mokomieji vaizdo įrašai
čia rasite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą
„EGGER Postforming stalviršių užapvalintu
profiliu
ir sienelių apdirbimas bei
montavimas”.

čia rasite mūsų mokomąjį vaizdo
įrašą „EGGER kompaktinio laminato
stalvirčių apdirbimas ir montavimas”.

8. Papildomi dokumentai / Informacija apie gaminius
Daugiau informacijos rasite svetainėje www.egger.com/worktops
→ Techninių duomenų lapas „EGGER Postforming stalviršis užapvalintu profiliu”
→ Techninių duomenų lapas „EGGER Feelwood stalviršis su briauna”
→ Techninių duomenų lapas „EGGER PerfectSense Topmatt stalviršis su briauna”
→ Techninių duomenų lapas „EGGER kompaktinio laminato stalviršis”
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER Smoothtouch Matt laminatas ST9 paviršiaus tekstūra”
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER laminato valymo ir priežiūros nurodymai”
→ Techninis informacinis lapelis „Atsparumas cheminėms medžiagoms: EGGER laminatas”
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER tvirtinimo rinkinys plautuvėms ”
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER stalviršio jungtis”
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER sandariklis kampinėms jungtims”
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER metalinis skersinis pastatomoms spintelėms ”
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER stalviršio sieninis profiliuotis ”
→ Apdirbimo instrukcija „EGGER stalviršio sieninis profiliuotis”

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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2. Stalviršių priedai ir apdirbimo instrukcija
Laminatai

Stalviršių jungtys

Asortimente galime pasiūlyti tokio paties

16 mm vidutinio tankio medienos plaušų

dekoro ir tekstūrų laminato sprendimus

plokštės (MDF) stalviršiams ir 12 mm

visiems

kompaktinio laminato stalviršiams būtina

stalviršiams.

Daugiau

informacijos žr. 19 puslapyje.

naudoti specialias jungtis. Jungtys yra
pritaikytos pagal stalviršio storį ir siūlomos
asortimente. Daugiau informacijos žr.
30 puslapyje.

ABS briaunos
siūlome briaunų sprendimus. Feelwood

Tvirtinimo
rinkinys
plautuvėms

staviršiams

Šiame rinkinyje pateikiami iš natūralios

Stalviršiams su medžio drožlių plokšte
arba MDF pagrindo plokšte asortimente
suderintomis

paviršiaus

tekstūromis taip pat galima įsigyti ABS
briaunas

medžio

tekstūra.

Daugiau

informacijos žr. 19 puslapyje.

medienos

pagaminti

tvirtinimo

profiliuočiai ir tinkami varžtai PerfectSense
Topmatt

stalviršiams.

Kompaktinio

laminato stalviršių atveju profiliuočiai
tvirtinami klijuojant. Daugiau informacijos
žr. 31 puslapyje.

Sieniniai skydai
(sienelės)

640 mm formatu. Sienelių pagrindas – 8 mm

Metalinis
skersinis
pastatomoms
spintelėms

medžio drožlių plokštė. Ji iš abiejų pusių

Metaliniai skersiniai sėkmingai naudojami

padengta

spintelių

Sieninių

skydų

(sienelių)

asortimente

siūlomi visi stalviršio dekorų variantai, o
taip pat penki kontrastingi dekorai 4100 ×

laminatu

(skirtingas

dekoras

ir

stalviršių

stabilizavimui.

kiekvienoje pusėje). Apdirbimo nurodymai

Naudojant juos taip pat tampa įmanoma

pateikti 20 puslapyje.

stalviršius prisukti varžtais prie pastatomos
spintelės. Daugiau informacijos žr. 32
puslapyje.

Stalviršio sieniniai
profiliuočiai
stalviršio-sienos profiliuočius 4100 × 25 × 25

Sandariklis
kampinėms
jungtims

mm formatu, atskirai supakuotus į plėvelę.

Sandariklis neleidžia drėgmei įsiskverbti į

Asortimente taip pat turime derančius

kampinius

vidinius ir išorinius kampus,o taip pat

pasirinkimas: pilka, balta, juoda ir ruda.

antgalius galams. Daugiau informacijos žr. 28

Daugiau informacijos žr. 33 puslapyje.

Stalviršiams, kurių pagrindas – 38 mm
medžio drožlių plokštė siūlome derančius

puslapyje.
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sujungimus.

Galimas

spalvų

Laminatai
Laminatai – patvarumo ir patrauklaus dizaino derinys. Daugiasluoksnė struktūra ir
naudojamos medžiagos sąlygoja itin didelę viso dekoro asortimento įvairovę.
Laminatai tobulai tinka paviršiams, patiriantiems vidutinį ir didelį poveikį, o taip
pat išlenktiems arba suapvalintiems elementams.

Asortimente galime pasiūlyti tokio paties dekoro ir tekstūrų laminato sprendimus visiems
stalviršiams. Matmenis ir pristatymo sąlygas rasite EGGER dekoratyvinės kolekcijos
pristatymo vadove.

GAMINIŲ SAVYBĖS
ƒatsparūs nusidėvėjimui,
įbrėžimams

smūgiams

ir

ƒ atsparus šviesai ir saugus naudoti su maisto
produktais
ƒ higieniškas
ƒ atsparus dėmių susidarymui
ƒ naudojamas įvairiai paskirčiai
ƒ antibakterinės paviršiaus savybės pagal ISO
22196 (= JIS Z 2801)

Briaunos
Stalviršiams su medžio drožlių plokšte arba vidutinio tankio medienos plaušų (MDF)
pagrindo plokšte siūlome briaunų sprendimą, kuris tiek optiškai, tiek prisilietimo
pojūčiu dera prie atitinkamo plokštės dekoro ir tekstūros. Kompaktiniams
stalviršiams papildomų briaunų nereikia.
Feelwood staviršiams suderintomis paviršiaus tekstūromis ST32 ir ST37 taip pat galima
įsigyti ABS tekstūrines briaunas. Šių akcentinių briaunų dekoratyvinė nuoroda prasideda
raide Q.

ABS briaunos
EGGER Briaunos yra skirtos atviriems mūsų stalviršių
kraštams uždengti. Jais – pasirinkus spalvą, tekstūrą ir
blizgumo lygį – galima praktiškai ir dekoratyviai užbaigti
apdailą. Briaunos pagerina estetinį stalviršių vaizdą ir didina
jų patvarumą.

ABS tekstūrinės briaunos
ABS
briaunos
standartinis
vaizdas

ABS
tekstūrinės
briaunos
vaizdas

Tekstūrinės briaunos akcentuoja natūralų dekoro efektą ir,
kartu su derančia išilgine briauna, sukuria autentišką vaizdą,
primenantį nupjautą medieną.

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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Sienelių apdirbimo instrukcija
EGGER sienelės yra naudojamos kaip sienų elementai virtuvėse ir yra dekoratyvinė
plytelių alternatyva. Vietoje plytelėmis kloto paviršiaus, sienos paviršiaus, kuris jungiasi
su stalviršiu, dizainas yra kuriamas naudojant sienelę ir taip suformuojama vizualiai
deranti ir funkcinė jungtis. Sienelių asortimente siūlomi visi stalviršio dekorų / tekstūros
variantai. Taip pat galima įsigyti kontrastingo dekoro sienelių, pvz., skaldyto akmens.

Turinys
1.

Bendro pobūdžio informacija ..............................................................21

5. Naudojimas ...........................................................................................................26

2. Sandėliavimas ir tvarkymas .................................................................21

6. Atraižų tvarkymas ......................................................................................... 27

3. Apdirbimas .........................................................................................................21

7. Mokomasis vaizdo įrašas ............................................................................. 27

4. Parengiamieji darbai ir montavimas ................................................ 23

8. Papildomi dokumentai / Informacija apie gaminius ........... 27
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1 Sienelė

F242 ST10 Skalūnas, Jura, antracitas

2 Postforming tipo stalviršis užapvalintu profiliu

F242 ST10 Skalūnas, Jura, antracitas

3 Priekiniai elementai

H1344 ST32 Ažuolas, Sherman, konjako ruda (Eurodekor)

4 Karkasas

H1344 ST32 Ažuolas, Sherman, konjako ruda (Eurodekor)

5 Grindjuostė

U968 ST9 Anglies pilka (Eurodekor)

6 Grindų danga

EPD045 Skalūnas, Jura, antracitas
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1. Bendro pobūdžio informacija
Sieniniai skydai (sienelės) yra dvipusės dekoratyviniu laminatu
1
dengtos plokštės, kurių pagrindas – 8 mm storio neapdirbta
medžio drožlių plokštė, žr. 1 pav. Dvipusis laminavimas atliekamas
0,60 mm vardinio storio laminatu. Priekinei ir galinei pusei
naudojame skirtingus dekoro / tekstūros derinius. Tai daroma tik tam,
kad sumažintume variantų skaičius.
2

1 Laminatas – 0,60 mm vardinis storis
2 Eurospan neapdirbta medienos drožlių plokštė – 8,0 mm storis
3

3 Laminatas – 0,60 mm vardinis storis

2. Sandėliavimas ir tvarkymas
Sieniniai skydai (sienelės) turi būti sandėliuojami uždarose ir
sausose, nuo drėgmės apsaugotose patalpose. Be to, patalpose turi
būti palaikomos įprastinės klimato sąlygos. Kai nuimama
originali pakuotė, sienelės turi būti visu paviršiumi dedamos ant
stabilių horizontalių ir tiesių apsauginių plokščių. Sienelių
negalima dėti tiesiai ant grindų. Be to, jas būtina apsaugoti nuo
tiesioginių saulės spindulių. Apsaugai sieniniai skydai iš viršaus
dengiami laminuota apsaugine plokšte (ne neapdirbta medienos
drožlių plokšte), kuri turi būti to paties ar didesnio formato.

Kai ilgi sieniniai skydai pernešami rankiniu būdu, tai reikia
daryti šonu, kad skydai neperlinktų.
Nuėmus pakuotę ir dar nepradėjus apdirbimo darbų, sieninius
skydus būtina patikrinti, ar nėra matomų pažeidimų. Visi sieneles
transportuojantys ir / arba tvarkantys darbuotojai turi naudoti
asmens apsaugos priemones: mūvėti pirštines, avėti apsauginę
avalynę ir tinkamus darbo drabužius. Skydus reikia pakelti. Pusės su
dekoru niekada nespaudžiamos viena prie kitos bei netempiamos
viena per kitą.

3. Apdirbimas
Kaip aprašyta 2 skyruje, prieš apdirbimą sieninius skydus būtina
atitinkamą laiką palaikyti reikiamomis aplinkos sąlygomis. Prieš
pradedant apdirbimo darbus sieneles įprastinėmis klimato
sąlygomis būtina palaikyti ne mažiau 24 valandų.

3.2 Gaisro ir sprogimo pavojus
Dėl apdirbimo procese susidarančių dulkių gali kilti gaisro ir
sprogimo pavojai. Būtina laikytis saugos ir priešgaisrinės
saugos teisės aktų reikalavimų.

3.1 Pavojus sveikatai dėl
susidarančių dulkių
Apdirbimo procese gali susidaryti dulkių, todėl kyla odos ir
kvėpavimo takų sudirginimo pavojus. Priklausomai nuo
apdirbimo pobūdžio ir dalelių dydžio, ypač, kai įkvepiamos
dulkės, gali kilti kitų pavojų sveikatai. Vertinant pavojus darbo
vietoje būtina atsižvelgti į dulkių susidarymo tikimybę.
Apdirbimo staklėmis procesuose (pvz., pjovimo, frezavimo)
būtina naudoti veiksmingą ištraukimo sistemą, atitinkančią
galiojančius sveikatos ir saugos teisės aktus. Jei nėra tinkamos
ištraukimo sistemos, būtina dėvėti tinkamas kvėpavimo takų
apsaugos priemones.
.
Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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3.3 Pjaustymas
Sieneles galima supjaustyti reikiamais dydžiais. Tam naudojama
standartinė medienos apdirbimo įranga, pvz., formatinio pjovimo
staklės, staliniai diskiniai pjūklai, rankiniai diskiniai pjūklai arba
siaurapjūkliai bei skaitmeninio valdymo (CNC) pjovimo staklės.
Paprastai norimo dydžio sienelei išpjauti naudojamos formatinio
pjovimo staklės arba staliniai diskiniai pjūklai. Geras pjaustymo
rezultatas priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, ar dekoro
pusė yra į viršų, kiek išsikišę pjūklo ašmenys, koks yra padavimo
greitis, pjūklo dantų forma ir tarpai tarp jų, variklio sukimosi
greitis ir pjaustymo greitis.
Pavyzdys. Diskinis pjūklas:
→ Pjaustymo greitis: apytiksl. nuo 40 iki 60 m/s
→ Sukimosi greitis: apytiksl. nuo 3000 iki 4000 sūk./min
→ Padavimo greitis: apytiksl. nuo 10 iki 20 m/min (rankinis
padavimas)
Išskyrus formatinio pjovimo staklių ir skaitmeninio valdymo
(CNC) pjovimo staklių atveju, atliekant visus pjaustymo darbus
sieniniai skydai yra paduodami rankiniu būdu. Dėl kokybiškų
melamino dervų, naudojamų EGGER laminato paviršiui, įrankiai,
lyginant su tradicinėmis iš medienos pagamintomis medžiagomis,
nusidėvi gerokai labiau. Dėl didelio sieninio skydo tankio jam
naudojami įrankiai nusidėvi dar labiau. Formatinio pjaustymo
staklėms ar skaitmeninio valdymo pjovimo staklėms
rekomenduojame naudoti ašmenis karbido metalu dengtais ar net
deimantu dengtais dantimis.

2

Plokščiasis dantis

Duplovit tipo dantis aštriu smailiagaliu

Duplovit tipo dantis išlenktu
danties paviršiumi

Besikeičiančio nuožulnumo dantis

Nuožulnus Duplovit tipo dantis

Priklausomai nuo reikiamo apdailos standarto (grubus arba
smulkus pjovimas) naudokite tokios formos dantis (žr.2 pav.)
Dirbdami rankiniu diskiniu pjūklu arba siaurapjūkliu naudokite
kreipiamąjį įtaisą. Turi būti pjaunama iš apatinės plokštės pusės.

3.4 Kraštai ir briaunos
Sieninių skydų kraštams galima naudoti stalviršių ABS briaunas.
Briaunos plotis turėtų atitikti sienelės nominalų storį. 5
akcentiniams sieniniams skydams rekomenduojame naudoti 2
mm storio tikslias
ABS briaunas. Žr. toliau pateiktas
rekomendacijas.
Dekoro kodas, dekoro aprašymas → ABS briaunų kodas
F007 ST10 Terra, rudas, skaldytas akmuo → U200 ST9
F008 ST10 Skalūnas, pilka, skaldytas akmuo → U963 ST9
F009 ST9 Akmuo, mozaikinis
→ U963 ST9
F010 ST9 Metalas, sendintas
→ U960 ST9
H192 ST10 Mediena, ornamentinė
→ U156 ST9
EGGER ABS briaunos yra naudojamos sienelių apsaugai ir
dizainui, žr. 3 ir 4 pav. Tos vietos, kur kraštai nėra
apsaugoti nuo drėgmės, gali išbrinkti. Ties tomis išpjovomis,
kur neįmanoma naudoti briaunų, neapsaugoti kraštai turi būti
užsandarinami tinkamu sandarikliu. Išsamiau galite
paskaityti „EGGER ABS briaunų“ apdirbimo informacijoje.

3

F010 ST9 Sendintas metalas

4

H192 ST10 Ornamentinė mediena
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Trapecinis plokščiasis dantis

3.5 Gręžimas ir išpjovos
Prieš atlikdami apdirbimo darbus įsitikinkite, kad sieninis
skydas yra gerai įtvirtintas, kad pjaustant tradiciniu ar
skaitmeniniu būdu bei gręžiant jis nebūtų apgadintas.
Pavyzdžiui, jei apdirbant plokštė tvarkoma netinkamai, siauri
plokštės plotai aplink angas gali lūžti ar įskilti. Iš plokštės
išpjaunami elementai taip pat turėtų būti tinkamai įtvirtinti, kad
netikėtai nesulūžtų ir nenukristų bei nesužeistų žmonių ar
neapgadintų turto. Išpjovų kraštai turi būti spinduliu
suapvalintais kampais (mažiausias spindulys > 5 mm), nes aštrūs
kraštai daro nepageidaujamą poveikį medžiagai ir dėl to gali
susiformuoti įtrūkiai.
Pageidautina, kad išpjovos būtų daromos naudojant rankines
pjovimo stakles arba skaitmeninio valdymo (CNC) frezavimo
stakles. Naudojant siaurapjūklius išpjovos kampai turėtų būti

iš anksto išgręžti tinkamu spinduliu, o išpjova daroma nuo
spindulio iki spindulio. Kad laminuota danga nebūtų nuplėšta,
pjaukite iš apatinės plokštės pusės. Kraštų apdaila atliekama
naudojant švitrinį popierių, dildant arba frezuojant viršų
rankiniu būdu, kad būtų pašalinti dėl pjaustymo susidarę
įtrūkiai.
Apskritos išpjovos, pavyzdžiui, kištukiniams lizdams arba
jungikliams, paprastai atliekamos montavimo vietoje naudojant
žiedinį pjūklą (dar vadinamą žiedine freza). Kištukiniams lizdams
ir jungikliams gręžiamos skylės turi būti gamintojo nurodyto
skersmens. Paprastai yra naudojamas 68 mm skersmuo. Gręžimo
darbai atliekami iš sieninio skydo priekio, nes gręžimo procese
medžiaga galinėje pusėje gali išplyšti. Kraštų apdailai čia reikia
naudoti švitrinį popierių.

4. Parengiamieji darbai ir montavimas
4.1 Pasirengimas montavimui
Sienų paviršių pagrindą daugiausia sudaro mineralinės medžiagos,
pavyzdžiui, plytos, akmuo, natūralus akmuo, tinkas, plytelės,
gipso kartono plokštės ir kt. Jei paviršius akytas, nuo jo reikia
nuvalyti atplyšusias daleles, tam naudojant plieninį šepetį arba
šlifavimo ratą. Visi sukimbantys paviršiai turi būti švarūs, o visi
teršalai, pavyzdžiui, tepimo medžiagos, konservuojančios
medžiagos, tepalas, alyva, dulkės, vanduo, senų klijų ar
sandariklių likučiai ir kitos medžiagos, dėl kurių sukibimas gali
suprastėti, turi būti pašalinti. Limpantys paviršiai turi būti
išlaikantys apkrovą, švarūs, nedulkėti, neištepti tepalu ir sausi.
Grubūs sienų paviršių nelygumai turi būti iš anksto išlyginti.
Plytelėmis jau išklijuoti paviršiai yra tinkami klijavimui ant
viršaus ir jų pašalinti nereikia. Priklausomai nuo naudojamų klijų,
plytelių paviršių prieš tai gali tekti ištepti klijų gruntu.

Sieninio skydo matavimai paprastai atliekami planavimo etape.
Dėl galimų matmenų pasikeitimų sienelė negali būti montuojama
taip, kad tiksliai atitiktų gretimų sienų ar karkaso paviršius. Baigus
visus montavimo darbus, oro tarpas arba suduriamosios jungtys
užsandarinamos silikonu.

Sieniniai skydai pradedami montuoti tada, kai jau sumontuotas
stalviršis, sieninės spintelės ir pan. Prieš montuojant stalviršiai turi
būti uždengti ir apsaugoti, pvz., apsauginiu audeklu dažymui. Visi
prie sienos tvirtinami priedai, pavyzdžiui, kištukiniai lizdai,
jungikliai arba lizdų laikikliai, turi būti įleisti į paviršių, žr. 5 pav.

1 Kištukinis lizdas be dangtelių

5

2 Apsauginis audeklas dažymui

1

1

2

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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4.2 Klijai ir dengimas klijais
Tinkamų klijų pasirinkimas yra labai įvairus. Praktikoje jau
yra pasiteisinę gaminiai, kuriai užtikrinamas tamprusis
sukibimas ir montavimas. Toliau pateikiami rinkoje siūlomų
klijų tipai ir jų gamintojai.

ATKREIPKITE DĖMESĮ
ƒ Naudojant šias medžiagas būtina kruopščiai
laikytis gamintojo nurodymų.

→ OTTOCOLL M 560

Gamintojas: Hermann Otto GmbH

Universalūs hibridiniai itin stipraus

Krankenhausstraße 14

pradinio sukibimo klijai

DE 83413 Fridolfingas
Tel. +49 8684-908-0

→ OTTOCOLL S 495

El. paštas info@otto-chemie.de

Silikoniai klijai sieninėms plokštėms

Svetainė www.otto-chemie.de

Gamintojas:

→ Pattex PL 300 – Fixe & Jointe

Henkel AG & Co. KGaA Germany
Henkelstraße 67
40589 Diuseldorfas
Tel. +49 211-797-0
Svetainė www.pattex-pro.de

Gamintojas:

→ Montavimo klijai
STIPRAUS SUKIBIMO KLIJAI

793 91 – Úvalno 353

MAMUT GLUE HIGH TACK DEN
BRAVEN

Svetainė www.denbraven.cz

Priklausomai nuo sienų paviršių pagrindo ir naudojamų klijų,
sukimbančius paviršius gali tekti iš anksto ištepti gruntu. Tokią
informaciją klijų gamintojai pateikia techniniuose duomenų
lapuose. Šiuose dokumentuose taip pat paprastai aprašoma, kaip
naudoti pačius klijus. Prieš užtepant klijus, galinė sieninio skydo
pusė taip pat turi būti nuvalyta, t.y. ant jos neturi būti dulkių ir
tepalų. Galinę pusę paprastai rekomenduojama nušveisti švitriniu
popieriumi, kad padidėtų sukibimo paviršius.
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Den Braven Czech and Slovak a.s.

Klijai tepami vertikaliomis juostelėmis, tarp jų darant
apytiksl. 200-300 mm tarpus. Lipnios juostelės neturėtų būti
klijuojamos be pertrūkių, kad būtų užtikrinta vulkanizacijai
būtina oro cirkuliacija, žr. 6 pav. Šios specifikacijos yra
pavyzdinio pobūdžio ir gali skirtis priklausomai nuo klijų ir
gamintojo.
Todėl iš anksto perskaitykite gamintojo nurodymus ir
specifikacijas ir jais vadovaukitės.

6

1

Lipnios juostelės

2 Oro cirkuliacija

1
2

1

Dvipusė lipni juosta taip pat gali būti naudojama klijų palaikymui. Dvipuse lipnia juosta užtikrinamas pradinis sukibimas ir to
pakanka, kad klijai spėtų sukietėti.
.

4.3 Tvirtinimas
Atsižvelgiant į vietos sąlygas, prieš montuojant rekomenduojama
atlikti „bandomąjį tvirtinimą" ant sieninio skydo neužtepus klijų,
kad būtų galima išbandyti tvirtinimo procesą ir išsiaiškinti galimas
kliūtis. Tai gali būti vandentiekio jungtys, sieninių spintelių
šviestuvai ir pan. Bandomasis tvirtinimas taip pat gali būti
pasitelkiamas patikrinti, ar matmenys yra teisingi. Priklausomai
nuo komponento dydžio ir montavimo situacijos, montuojant
sienele naudinga turėti pagalbininką.
Tvirtinimo procedūra parodyta

7

pav.

Būtina atlikti šiuos veiksmus:
1. Tinkamai užtieskite apsauginį audeklą dažymui arba alternatyvią
apsaugą paviršiui toje vietoje, kur bus montuojamas sieninis skydas.
2. Padėkite sieninį skydą ant stalviršio ir prispauskite apatinį išilginį
kraštą prie sienos paviršiaus.
3. Tada patikrinkite tikslią padėtį.
4. Po to sieninis skydas yra prispadžiamas prie sienos paviršiaus.
Priklausomai nuo pagrindo lygumo, naudojamas spiritinis gulsčiukas
ir išlyginimo kraštas.
5. Sieninio skydo paviršius yra tolygiai spaudžiamas visame plote.

7
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8

1 Sandariklis
(silikonas)

1

1
1

Užbaigus tvirtinimo darbus, sumontuojami kištukiniai lizdai, o 9
sandūrinės jungtys bei sienelės ir stalviršio sandūros jungtis yra
užsandarinamos sandarikliu, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė, žr.
ir 9 pav. Viršutinė sandūra su gartraukiu ar sieninėmis spintelėmis
neturėtų būti iš karto užsandarinta, kad išgaruotų drėgmės likučiai.
8

1

5. Naudojimas
Sieniniai skydai yra funkcionalūs, o jų paviršiaus savybės
yra beveik identiškos stalviršio paviršiaus savybėms.
Tačiau, kai yra naudojama dujinė kaitvietė, būtinas
ypatingas dėmesys. Dėl naudojamos atviros liepsnos,
atstumas nuo kaitvietės iki viryklės gartraukio turi būti
padidintas pagal gamintojo nurodymus.
Be to, sieninis skydas gali būti montuojamas tik tuo atveju, jei jis yra
apsaugotas priekyje pritvirtinta ESG stiklo lakštas (vieno stiklo
apsauginis stiklas), žr. 10 pav.
1
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ESG stiklo lakštas (vieno stiklo apsauginis stiklas)

10

11

ESG stiklo lakštu uždengiamas visas paviršius iki pat viryklės
gartraukio. Stiklo lakštas taip pat turi išsikišti už dujinės viryklės
kaitvietės pločio po apytiksl. 100 mm į abi puses. Paprastai yra
naudojami skaidrūs 6-8 mm ESG stiklo lakštai. Reikiamoje
vietoje jie tvirtinami arba prisukami naudojant taip vadinamus
„piko“ laikiklius. ESG stiklo gręžimo ir skylių platinimo darbus
turi iš anksto atlikti stiklo darbų specialistas. Išgręžiamos skylės
skersmuo ir jos platinimas turi tikti naudojamiems „piko“
laikikliams. Paprastai gręžiamos 12 mm skersmens skylės,
kurios 45° platinamos iki 20 mm išorinio skersmens, žr. 11 ir
12 pav. Šie matmenys priklauso nuo naudojamų tvirtinimo
sprendimų ir turi būti iš anksto aptarti su stiklo darbų specialistu.
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„Piko“ laikiklis yra specialiai sukurtas veiksmingam ESG stiklo
lakštų tvirtinimui interjere. Laikiklis yra pagamintas iš plastiko ir
atlieka dvi funkcijas. Jis tarnauja kaip gręžiamos stiklo sienelės
apsauga nuo įleisto varžto galvutės ir padeda išvengti sąlyčio.
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3

Be to, juo išlaikomas tarpas tarp stiklo lakšto ir sieninio
skydo. Išgręžus skylė ir varžtas yra uždengiami metaline
plokštele, žr. 13 pav.

5
1

2

1 Sienos paviršius / Mūras
6

4

2 Kaištis
3 Sieninis skydas
4 „Piko“ laikiklis ir metalinė dengiamoji plokštelė
5 ESG stiklo lakštas
6 Įleista varžto galvutė

6. Atraižų tvarkymas
Dėl didelės šilumingumo vertės sieninių skydų (sienelių) atraižos
yra itin tinkamos šiluminiam perdirbimui atitinkamose degimo
sistemose. Jei medienos likučius surenka atliekų šalinimo įmonė,
kad jie būtų perdirbti, juose gali būti ir nedideli iš medienos
pagamintų medžiagų ABS briaunų kiekiai. Kokia ABS ir kitų
taip vadinamų priemaišų dalis gali būti bendrajame kiekyje
sutariama su atliekų šalinimo įmone. Būtina laikytis konkrečiose
šalyse taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
atliekų šalinimą.

7. Mokomasis vaizdo įrašas
čia rasite mūsų mokomąjį vaizdo įrašą „EGGER
Postforming stalviršių užapvalintu profiliu ir
sienelių apdirbimas ir montavimas”.
.

8. Papildomi dokumentai / Informacija apie gaminius
Daugiau informacijos rasite svetainėje www.egger.com/splashback-panels
→ Apdirbimo instrukcija „EGGER stalviršiai“
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER Smoothtouch Matt laminatas ST9 paviršiaus tekstūra”
→ Techninis informacinis lapelis „EGGER laminato valymo ir priežiūros nurodymai”
→ Techninis informacinis lapelis „Atsparumas cheminėms medžiagoms: EGGER laminatas”

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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Stalviršio ir sienos profiliuotis
EGGER stalviršio ir sienos profiliuočiais sukuriama vizualiai deranti ir funkcionali
jungtis tarp EGGER stalviršių ir sienos. Derančių EGGER spalvų pasirinkimas, taip
pat ir derančios figūrinės detalės bei sandarinimo juostos padeda sukurti patrauklų
spalvų ir dizaino paveikslą. EGGER sienos galų profiliuočius lengva uždėti ir
pritvirtinti.

Profiliuočiai
3
2

EGGER stalviršio ir sienos profiliuočiai yra sudaryti iš dviejų dalių – apatinio ir viršutinio
profiliuočio. Be dekoratyvinių aspektų, viršutinis profiliuotis dėl integruotos viršutinės
sandarinimo juostos atlieka apsauginę funkciją, o dviguba sandarinimo juosta apačioje
tarnauja kaip atraminis kraštas.

1

4

Figūrinės detalės

1 Apatinis
profiliuotis

3 Viršutinė
sandarinimo juosta

2 Viršutinis
profiliuotis

4 Dviguba
sandarinimo juosta

Įvairios figūrinės detalės dera prie sandarinimo juostų savo spalva.

Antgalis, dešinysis / kairysis

Vidinis kampas 90°

Išorinis kampas 90°

Vidinis kampas 135°

Apdirbimas
Prieš pritvirtinant sieninius profiliuočius prie stalviršio, ilgasis
galinis kraštas ir visi skersinių kraštai, kurie jungiami prie sienos,
turi būti užsandarinti. EGGER stalviršių ir sienų profiliuočius
galima apdirbti keliais paprastais etapais. Kad apdaila būtų
nepriekaištinga, atlikite žingsnius tokia seka:
1. Atlikus matavimus apatinis ir viršutinis profiliuočiai yra
nupjaunami reikiamu kampu ir ilgiu. Matuojant įvertinkite
apgrąžą. Atlikite matavimus, kurie nurodyti toliau pateiktuose
paveikslėliuose.
2. Tvirtindami apatinį profiliuotį įsitikinkite, kad stalviršio
paviršiuje iš anksto išgręžtos vietos, kur jis bus tvirtinamas
varžtais. Skylės turi būti bent 1 mm didesnės nei varžto
skersmuo, kad nesusidarytų medžiagos įtempis. Taip pat
rekomenduojame prieš įsukant varžtą apsaugoti varžto skylės
vidų sandarikliu, kaip parodyta 29 puslapyje.

3. Varžtais prisukite apatinį profiliuotį prie stalviršio. Įsitikinkite,
kad skylė nuo galo nutolusi ne daugiau nei 20 mm ir kad apatinis
profiliuotis tinkamai pridėtas prie sienos. Montuojant negalima
naudoti įleidžiamų varžtų. Čia rekomenduojama naudoti 3 × 15
mm Spax varžtus apvalia galvute, kurių sriegis yra per visą ilgį
(septynis vienetus vienam metrui) ir kurie yra pateikiami priedų
rinkinyje.
4. Viršutinis profiliuotis dedamas ant apatinio profiliuočio ir
įspaudžiamas. Jei būtina, naudokite plaktuką ir medinę kaladėlę.
Atliekant šį žingsnį dviguba sandarinimo juosta turi remtis į
stalviršį, o vienguba sandarinimo juosta turi būti nukreipta į
viršų.
5. Viršutinio profiliuočio tvirtinimą pradėkite nuo vidinio kampo.
Pritvirtinkite figūrinę vidiniam kampui (90° arba 135°) skirtą
detalę prie viršutinio profiliuočio ir pradėkite montuoti
atitinkamame kampe. Prieš visiškai sujungiant viršutinį
profiliuotį su apatiniu profiliuočiu iki kito kampo, pirma
pritvirtinama kita figūrinė detalė.
6. Profiliuočio galuose uždėkite kairįjį ir dešinįjį antgalius.
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Apgrąža

maks. 20 mm
Vidinis kampas 90°

Vidinis kampas 135°
Apatinis profiliuotis

Išorinis kampas 90°

Vidinis kampas 90°
Viršutinis profiliuotis

Vidinis kampas 135°

Išorinis kampas 90°

EGGER stalviršių ir sienų profiliuočiai, figūrinės detalės ir
sandarinančios juostos yra atsparūs temperatūrai iki 70° C. Ties
išoriniu kaitvietės pagrindo kraštu dujinėse orkaitėse arba
dujinėse viryklėse su atvira liepsna ši temperatūra bus aukštesnė.
Kad sienos galo profiliuočio dalis nebūtų pažeistas dėl kaitros,

rekomenduojame palikti 3 cm apsauginį tarpą tarp galinio
kaitvietės krašto ir sienos galo profiliuočio priekinio krašto. Jei
naudojama elektrinė kaitvietė, vadovaukitės gamintojo
montavimo nurodymais.

Sienų profiliuočių spalvų
priskyrimas

TOBULA DERMĖ

Stalviršio ir sienos profiliuočiai sukuria vizualiai derančią ir funkcinę jungtį tarp
EGGER stalviršių ir sienos. Derančių EGGER spalvų pasirinkimas, taip pat ir
derančios figūrinės detalės bei sandarinimo juostos padeda sukurti patrauklų spalvų
ir dizaino paveikslą. Sienų profiliuočius lengva uždėti ir pritvirtinti.

Gaminys

Matmenys [mm]

Gaminys

ƒ Rekomenduojamas spalvas stalviršių ir
sienų profiliuočiams rasite 42 puslapyje.

Pristatoma / Pakuotė

Spalva
balta

Stalviršio ir
sienos
profiliuočio
dekoro
spalva

smėlio spalva
4100 × 25 × 25

Priedų
rinkinys

smėlio spalva-garinta
Pilka
antracitas
tamsiai pilka
tamsiai ruda

1 vnt., kairysis ir dešinysis antgaliai
1 vnt., vidinis kampas 90°
1 vnt., išorinis kampas 90°
1 vnt., vidinis kampas 135°
Tviritnimo varžtai
Rinkinys supakuotas į poliet.
maišelį

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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Stalviršio jungtys
PerfectSense Topmatt stalviršiams ir kompaktinio laminato stalviršiams dėl jų
medžiagos storio būtina naudoti specialias stalviršiams skirtas jungtis. Šias jungtis
galima įsigyti kaip rinkinį (yra dvi jo versijos), tinkamą naudoti 12 mm ir 16 mm storio
stalviršiams.
Gaminys

Komponentai

Jungtis, 12 mm
kompaktinio
laminato
stalviršiui

Strypelis su sriegiu

M4 × 125

2 vnt.

Prispaudimo plokštelė

39 × 8 × 4

4 vnt.

Šešiakampė veržlė

M4, AF7

6 vnt.

Varžtas apskrita galvute

M6 × 150

2 vnt.

Prispaudimo plokštelė

12 × 4 × 40

4 vnt.

Ilga veržlė

M6, AF10

2 vnt.

Jungtis, 16 mm
PerfectSense
Topmatt stalviršiui
su briauna

Matmenys [mm]

Pristatoma

Pakuotė

Rinkinys
supakuotas į
poliet.
maišelį

Su specialiomis stalviršių jungtimis montuoti yra paprasta ir saugu. Naudojamas jungčių
kiekis priklauso nuo stalviršio pločio: 2 vnt. ≤ 799 mm pločiui ir
3 vnt. ≥ 800 mm pločiui. Išsamūs apdirbimo nurodymai pateikti 14 puslapyje.

Jungtis, 16 mm, PerfectSense Topmatt stalviršiui su briauna

Jungtis, 12 mm, kompaktinio laminato stalviršis

62

8

8

47

Gilios frezuotos išėmos 16 mm jungčiai eskizas – 11 mm
gylis

Gilios frezuotos išėmos 12 mm jungčiai eskizas – 8 mm gylis
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Tvirtinimo rinkinys plautuvėms
Įprastinių plautuvių tvirtinimo konstrukcija numatyta apytiksl. 38 mm storio stalviršiams. Tvirtinimo rinkiniai naudojami montuojant
plautuves plonuose PerfectSense Topmatt stalviršiuose ir kompaktinio laminato stalviršiuose.

Gaminys

Medžiaga

Tvirtinimo
rinkinys
plautuvėms

Natūrali
mediena
(kietmedis)

Pakuotė

Matmenys [mm] Pristatoma
1000 × 16 × 20

2 vnt.

500 × 16 × 20

2 vnt.

Varžtai (18 vnt.):
4 × 30 mm

Rinkinys
kartoninėje
pakuotėje

Standartinės plautuvės montuojamos naudojant EGGER tvirtinimo rinkinį. Kartu su
kompaktikio laminato stalviršiais, tvirtinimo juostelės yra apverčiamos ir priklijuojamos
skerspjūvyje.

PerfectSense Topmatt stalviršis su briauna

Kompaktinio laminato stalviršis

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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Metalinis skersinis
pastatomoms spintelėms
Viryklių kaitvietėms ir plautuvėms stalviršyje reikia padaryti išpjovas. Stalviršį ir
pastatomą spintelę, į kuriuos montuojama plautuvė, po to būtina stabilizuoti. Šiuo
atveju pasiteisino praktika taikyti metalinius skersinius, kurie taip pat naudojami
stalviršių tvirtinimui. Juos siūlome įsigyti kaip rinkinį skirtingų pločių spintelėms ir
įvairiam spintelių šoninių plokščių storiui.

Gaminys

Spintelės matmenys
Spintelės plotis

Metalinis skersinis – 600/18
Metalinis skersinis – 600/19
Metalinis skersinis – 800/18
Metalinis skersinis – 800/19
Metalinis skersinis – 900/18
Metalinis skersinis – 900/19
Metalinis skersinis – 1000/18
Metalinis skersinis – 1000/19

600 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

Metalinis skersinis – 1200/18
Metalinis skersinis – 1200/19

Skersinių matmenys

Pristatoma / pakuotė

19 × 19 × 2 mm

2 vnt. skersinių su 4 vnt.
tvirtinimo varžtų kompaktinio
laminato stalviršiui

Spintelės šoninės plokštės storis
18 mm
19 mm
18 mm
19 mm
18 mm
19 mm

Rinkinys kartoninėje pakuotėje

18 mm
19 mm
18 mm

1200 mm

19 mm

Tiekiami tvirtinimo varžtai yra naudojami kompaktinio
laminato stalviršių tvirtinimui. Atkreipkite dėmesį į tai, kad
tvirtinimo varžtai prie stalviršio prisukami per ilgą skylę
metaliniame skersinyje.

19 × 19 × 3 mm

Spintelės šonuose turi būti padarytos tokios įgrąžos:
→ 2 įgrąžos: Ø 8 mm –7 mm gylio
→ 1 įgrąža: Ø 5 mm – 13 mm gylio
(jei tvirtinama naudojant 6,3 × 13 mm Euro varžtą)

55 mm
24 mm

15.5 mm

Ø 8 mm

Kompaktinio laminato stalviršis su metaliniu skersiniu
plautuvės pastatomai spintelei

15.5 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Spintelės šono įgrąžų išdėstymas

Spintelės šono įgrąžų išdėstymas su varžtais prisuktu skersiniu

PerfectSense Topmatt stalviršis su metaliniu skersiniu plautuvės pastatomai spintelei
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Kampinių sujungimų sandarinimas
Sandariklis buvo specialiai sukurtas tarpams virtuvės stalviršių jungtyse (kampiniuose
sujungimuose) užsandarinti. Lankstus sandariklis neleidžia drėgmei ir skysčiams
patekti į kampinio sujungimo vietą. Jis atsparus valikliams, vandeniui, riebalams,
alyvai ir pan. Siūloma įsigyti keturiu spalvų gaminį, derantį prie stalviršio dekoro, taip
pat žr. 42 puslapyje. 10 g talpos tūbelės turinio pakanka vienam vidutinio 600 mm
ilgio kampiniam sujungimui.
Gaminys

Spalva

TOBULA DERMĖ
ƒ Rekomenduojamas spalvas
sandarikliui rasite 42 puslapyje

Matmenys

Pakuotė

10 g tūbelė

Tubelė kartoninėje pakuotėje

Ruda
Sandariklis

Pilka
Juoda
balta

Apdirbimo etapai

GAMINIO SAVYBĖS

1. Pradurkite tubelės apsauginę plėvelę ir prisukite juodą aplikatorių.
2. Tada sandariklio aplikatoriumi veskite stalviršio jungtimi ir tolygiai
išspauskite sandariklio iš tūbelės.
3. Vos užtepus sandariklio stalviršiai turi būti sumontuoti ir susukti varžtais.
4. Bet kokie pratekėjimai turėtų būti nuvalomi iš karto, tam naudojant tinkamą
valymo priemonę.

ƒ pagrindas: silano polimerai

Kaip parodyta toliau, sandariklis tepamas prieš pat sujungiant dvi stalviršio dalis.

ƒ minimali saugojimo trukmė: 9 mėnesiai

ƒ klampumas: tąsios konsistencijos,
pastovus
ƒ sujungimams užpildyti: taip
ƒ kietėjimas: greitas, plėvelė susidaro
po apytiksl. 20 minučių
ƒ sujungimo būsena: lankstus, kietėjimas
nesusitraukiant
ƒ temperatūrinis pastovumas:
trumpalaikis iki +120° C

1

ƒ sudėtyje nėra izocianato ir silikono

EGGER sandariklis

2 Pusmėnulio formos jungtis (Lamello

ƒ sudėtyje nėra tirpiklių, bekvapis

3 Klijai

ƒ nereikia jokio ženklinimo

1
2
3

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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3. EGGER stalviršių valymo ir
priežiūros instrukcija
Valymas
Dėl atsparaus, higieniško ir tankaus paviršiaus EGGER
stalviršiams nereikia jokios ypatingos priežiūros. Laminato
paviršių sudaro melamino derva impregnuotas dekoratyvinis
popierius arba sukietintas lakas, o paviršius paprastai lengva
valyti.
Tokie laminatai kaip PerfectSense Topmatt vartotojams leidžia
numanyti, kad dėl jų savybės apsaugoti nuo pirštų atspaudų, jie
yra mažiau linkę išsipurvinti. Čia kalbama apie nuo pirštų
liekančias prakaito dėmeles, jei nebuvo naudojami baldų
poliravimo, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra vaško, arba
sutepantys plastiko valikliai. Baldų poliravimo ir valymo
priemonės, kurių sudėtyje yra vaško, neturėtų būti naudojamos,
nes jos linkusios užkimšti laminatų paviršiaus struktūrą ir
suformuoti lipnų sluoksnį, kuris pritraukia nešvarumus. Nereikia
naudoti jokių specialių priežiūros priemonių.

Valyti EGGER laminato paviršius paprastai nesudėtinga. Svarbu
tai daryti reguliariai. Valymui reikėtų naudoti švelnias priemones,
pavyzdžiui, stiklo valiklius. Valymo priemonėse neturi būti jokių
šveičiamųjų komponentų, nes jie gali neigiamai paveikti blizgumo
lygį arba subraižyti paviršių. Valymo intervalai turi būti pritaikyti
pagal naudojimo zoną ir užterštumo laipsnį. Kadangi nešvarumai
gali būti labai įvairūs – nuo nedidelių ir šviežių iki sunkiai
įveikiamų ir įsisenėjusių, o taip pat gali susidaryti dėl įvairiausių
medžiagų, būtina teisingai atlikti valymo procedūrą. Priklausomai
nuo užteršimo tipo, reikėtų laikytis šiuose puslapiuose pateiktų
valymo nurodymų. Savaime suprantama, kad pirmą kartą
valydami visada pradėkite nuo švelniausio valymo būdo.

Pagrindinis valymas
Atsižvelgiant į nešvarumų tipą ir laipsnį, gali tekti atlikti taip
vadinamą pagrindinį valymą. Rinkoje parduodami riebalų arba
stipriai užterštų paviršių valikliai pasiteisino kaip veiksminga tokio
pagrindinio valymo priemonė. Toliau pateikiamas pavyzdinis
galimų valiklių pasirinkimas.

Kaip reikia atlikti valymą?
1. Išpurškite laminato paviršių arba stipriai užterštų paviršių
valikliu.
2. Leiskite valikliui įsigerti ne ilgiau 5 minučių.

Prekės ženklas

Gamintojas / Tiekėjas

Bref Power riebalų ir prikepusių
nešvarumų valymui

Henkel AG & Co. KGaA,
Diuseldorfas

Multi-Fett-Reiniger W5

Lidl

3. Sugerkite / nušluostykite valiklį sudrėkinta sugeriančio audinio
šluoste, kelis kartus gerai išplaukite šluostę švariu vandeniu.
4. Po to nuvalytą paviršių reikėtų dar kartą nuvalyti švaria
sugeriančio audinio šluoste ir šiltu vandeniu, kad būtų pašalinti visi
valymo priemonės likučiai, o ant valomo paviršiaus neliktų dryžių.
5. Galiausiai sausai nušluostykite nuvalytą plotą medvilniniu
ar popieriniu rankšluosčiu.
6. Jei nesate patenkinti rezultatu, pakartokite 1-5
žingsnius.
Prieš
naudojant
būtina
susipažinti
su
gamintojo
specifikacijomis, saugos nurodymais ir žinoti galimą poveikio
trukmę.

34

Priežiūra
Laikomasi nuostatos, kad tokie išpilti skysčiai kaip arbata, kava,
vynas ir pan. turėtų būti nedelsiant išvalyti, nes palikus juos
išdžiūti, vėliau valant prireiks įdėti daugiau pastangų. Naudojant
kasdien reikėtų laikytis šių nurodymų:

Laminato paviršių negalima naudoti pjaustymui, nes
ant itin atsparių laminato paviršių taip pat gali likti
pjovimo žymių. Visada naudokite pjaustymui
skirtą lentelę.

Šios rekomendacijos ypač taikytinos matiniams ir blizgiems
laminato paviršiams. Šie paviršiai pasižymi išskirtine išvaizda ir
pojūčiu, tačiau ant jų nusidėvėjimo požymiai pastebimi labiau.
Stipriai matinių PerfectSense Matt (PM) ir PerfectSense Topmatt
(PT) paviršių pagrindą sudaro lakuotas paviršius, ant kurio
nelieka pirštų atspaudų. Plokšti ir stipriai matiniai lako paviršiai
neturi „jokios tekstūros“, todėl, esant mechaniniam poveikiui,
gali atsirasti naudojimo žymių. Naudojant vienspalvius vidutinio
tamsumo ar itin tamsaus atspalvio dekorus ir dekorus su raštais,
naudojimo žymės yra labiau pastebimos nei naudojant šviesius
dekorus. Tai ne funkcinis paviršiaus pažeidimas, o dėl optinių
aspektų matomas trūkumas.

Reikėtų vengti ant laminato paviršiaus dėti įkaitusius
virtuvės reikmenis, pavyzdžiui, puodus ir keptuves,
tiesiai nuo kaitvietės ar orkaitės, nes, priklausomai nuo
jų įkaitimo lygio, gali pasikeisti blizgumas arba paviršius
gali būti pažeistas. Visada naudokite karščiui atsparius
padėkliukus.

EGGER laminatai iš esmės atitinka aukštus EGGER kokybės
standartus, taip pat taikomus standartus ir taisykles. EGGER
laminatai yra išbandyti pagal EN 438-2 ir atitinka visus
atitinkamus kokybės reikalavimus. Šiuos reikalavimus atitinka
įvairios laminato rūšys, naudojamos specifinės paskirties srityse.
Reikalavimus kokybei ir techninius duomenis rasite atitinkamo
laminato duomenų lapuose.

Padėjus degančią cigaretę ant laminato paviršiaus, jis
bus pažeistas. Visada naudokite peleninę.

Išsiliejusius skysčius visada būtina iš karto sugerti arba
pašalinti, nes ilgai veikiant tam tikroms medžiagoms
gali pakisti laminato paviršių blizgumo lygis.
Išsiliejusius skysčius reikia nuosekliai ir greitai
nuvalyti, ypač išpjovų ir sujungimų vietose.

SVARBIOS PASTABOS
ƒ EGGER laminato paviršiai turi būti reguliariai valomi per visą jų eksploatacijos laikotarpį.
ƒ Nereikia naudoti jokių priežiūros priemonių.
ƒ Nenaudokite jokių šveičiamųjų medžiagų (pvz., šveičiamųjų miltelių, plieno vatos).
ƒ Nenaudokite poliravimo priemonių, vaško, baldų valiklių ar balinimo priemonių.
ƒ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra stiprių rūgščių arba stiprių rūgščiųjų druskų, pvz.,
kalkių nuosėdų naikiklių, pagamintų skruzdžių rūgšties ir sieros aminorūgšties pagrindu, nutekamųjų
vamzdžių valiklių, druskos rūgšties, sidabro valymo priemonių ar orkaičių valiklių.
ƒ Kai valote tirpikliais, laikykites nelaimingimų atsitikimų prevencijos taisyklių! Atidarykite langą!
Šalia neturi būti atviros liepsnos!
ƒ Dryžiai paprastai atsiranda, kaip valoma organiniais tirpikliais, šaltu vandeniu ir ilgai naudojamomis
šluostėmis arba odinėmis šluostėmis langams. Kad nuvalius neliktų dryžių, rekomenduojama, po to,
kai nuplausite paviršių šiltu vandeniu, nusausinti jį įprastiniais namuose naudojamais popieriniais
rankšluosčiais.

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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1. Dulkės, purvas, dulkių / riebalų mišinys, pieštukas, kreida
1.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai

1.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai

Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias
šluostes (sausas arba sudrėkintas) arba kempinę. Panaudojus
drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę sugeriančiais
popieriniais rankšluosčiais.

Naudokite švarų šiltą vandenį, švarias šluostes ar rankšluosčius,
minkštą kempinę arba šepetį (pvz., nailono šepetį). Naudokite
įprastinę valymo priemonę be šveičiamųjų komponentų, skalbimo
miltelius (ypač tinka ploviklis stipriai užterštiems skalbiniams),
skystos arba kietos konsistencijos muilą. Pirma pavalykite, kad
valymo priemonė suputotų. Tada kuriam laikui, priklausomai nuo
nešvarumų stiprumo, palikite, kad priemonė suveiktų, o tada
nuplaukite švariu vandeniu arba stiklo valikliu. Tikėtina, kad
reikės nuplauti kelis kartus. Pašalinkite visus valymo priemonės
likučius, kad ant paviršiaus neliktų dryžių. Sausai nuvalykite
paviršių švariomis, drėgmę sugeriančiomis šluostėmis (o dar
geriau, jei tam naudosite popierinius rankšluosčius). Dažnai
keiskite popierinius rankšluosčius.
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2. Kreidos likučiai, kreidos žymės (vandens paliktos žymės), rūdys
2.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias šluostes
(sausas arba sudrėkintas), kempinę arba panašią priemonę.
Panaudojus drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę
sugeriančiais popieriniais rankšluosčiais

2.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai
Naudokite švarų šiltą vandenį, švarias šluostes ar rankšluosčius,
minkštą kempinę arba šepetį (pvz., nailono šepetį). Naudokite
įprastinę valymo priemonę be šveičiamųjų komponentų, skalbimo
miltelius (ypač tinka ploviklis stipriai užterštiems skalbiniams),
skystos arba kietos konsistencijos muilą. Nuvalykite nešvarumus
valymo priemonės tirpalu arba, priklausomai nuo nešvarumų
stiprumo, palikite, kad priemonė įsigertų, o tada nuplaukite švariu
vandeniu arba stiklo valikliu. Jei reikia, nuvalykite kelis kartus.
Pašalinkite visus valymo priemonės likučius, kad ant paviršiaus
neliktų dryžių. Sausai nuvalykite paviršių švariomis, drėgmę
sugeriančiomis šluostėmis (o dar geriau, jei tam naudosite
popierinius rankšluosčius). Dažnai keiskite popierinius
rankšluosčius.

2.3 Sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės ir
įsisenėjusios dėmės
Naudokite ploviklį arba skalbimo miltelių ir vandens pastą,
palikdami įsigerti per naktį. Skysta valymo priemonė, kurios
sudėtyje yra kalcio karbonato. Galima naudoti silpną baliklio
tirpalą, tačiau tai reikėtų daryti labai apdairiai. Skystas valymo
priemones, kurių sudėtyje yra kalcio karbonato arba baliklio,
naudokite tik labai retais atvejais. Tačiau jų negalima naudoti itin
blizgiems paviršiams. Kai kuriuos kreidos likučius galima
pašalinti rūgštine valymo priemone (pvz., 10 % acto arba citrinos
rūgštimi).

3. Kava, arbata, vaisių sultys, skysčiai su cukrumi
3.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias šluostes
(sausas arba sudrėkintas), kempinę arba panašią priemonę.
Panaudojus drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę
sugeriančiais popieriniais rankšluosčiais.

3.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai
Naudokite švarų šiltą vandenį, švarias šluostes ar rankšluosčius,
minkštą kempinę arba šepetį (pvz., nailono šepetį). Naudokite
įprastinę valymo priemonę be šveičiamųjų komponentų, skalbimo
miltelius (ypač tinka ploviklis stipriai užterštiems skalbiniams),
skystos arba kietos konsistencijos muilą. Nuvalykite nešvarumus
valymo priemonės tirpalu arba, priklausomai nuo nešvarumų
stiprumo, palikite, kad priemonė įsigertų, o tada nuplaukite švariu
vandeniu arba stiklo valikliu. Jei reikia, nuvalykite kelis kartus.
Pašalinkite visus valymo priemonės likučius, kad ant paviršiaus
neliktų dryžių. Sausai nuvalykite paviršių švariomis, drėgmę
sugeriančiomis šluostėmis (o dar geriau, jei tam naudosite
popierinius rankšluosčius). Dažnai keiskite popierinius
rankšluosčius.

3.3 Sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės ir
įsisenėjusios dėmės
Naudokite ploviklį arba skalbimo miltelių ir vandens pastą,
palikdami įsigerti per naktį. Skysta valymo priemonė, kurios
sudėtyje yra kalcio karbonato. Galima naudoti silpną baliklio
tirpalą, tačiau tai reikėtų daryti labai apdairiai. Skystas valymo
priemones, kurių sudėtyje yra kalcio karbonato arba baliklio,
naudokite tik labai retais atvejais. Tačiau jų negalima naudoti itin
blizgiems paviršiams.

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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4. Riebalų, aliejaus, pirštų atspaudų, flomasterių, šratinukų, gumos žymės
4.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias šluostes
(sausas arba sudrėkintas), kempinę arba panašią priemonę.
Panaudojus drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę
sugeriančiais popieriniais rankšluosčiais.

4.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai
Naudokite švarų šiltą vandenį, švarias šluostes ar rankšluosčius,
minkštą kempinę arba šepetį (pvz., nailono šepetį). Naudokite
įprastinę valymo priemonę be šveičiamųjų komponentų, skalbimo
miltelius (ypač tinka ploviklis stipriai užterštiems skalbiniams),
skystos arba kietos konsistencijos muilą. Nuvalykite nešvarumus
valymo priemonės tirpalu arba, priklausomai nuo nešvarumų
stiprumo, palikite, kad priemonė įsigertų, o tada nuplaukite švariu
vandeniu arba stiklo valikliu. Jei reikia, nuvalykite kelis kartus.
Pašalinkite visus valymo priemonės likučius, kad ant paviršiaus
neliktų dryžių. Sausai nuvalykite paviršių švariomis, drėgmę
sugeriančiomis šluostėmis (o dar geriau, jei tam naudosite
popierinius rankšluosčius). Dažnai keiskite popierinius
rankšluosčius.

4.3 Sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės ir
įsisenėjusios dėmės
Naudokite ploviklį arba skalbimo miltelių ir vandens pastą,
palikdami įsigerti per naktį. Skysta valymo priemonė, kurios
sudėtyje yra kalcio karbonato. Galima naudoti silpną baliklio
tirpalą, tačiau tai reikėtų daryti labai apdairiai. Skystas valymo
priemones, kurių sudėtyje yra kalcio karbonato arba baliklio,
naudokite tik labai retais atvejais. Tačiau jų negalima naudoti itin
blizgiems paviršiams.

5. Vaško likučiai (žvakių vaškas / parafinas, skiriamosios medžiagos
presams), vaškinės kreidelės
5.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias šluostes
(sausas arba sudrėkintas), kempinę arba panašią priemonę.
Panaudojus drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę
sugeriančiais popieriniais rankšluosčiais.

5.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai
Kruopščiai pašalinkite vašką arba parafiną ranka. Nenaudokite
gramdiklių. Naudokite plastikinęs arba medines menteles. Visus
likučius pašalinkite naudodami sugeriantį popierių ir lygintuvą.
Toliau valykite švariu šiltu vandeniu, švariomis šluostėmis ar
rankšluosčiais, minkšta kempine arba šepečiu (pvz., nailono
šepečiu). Naudokite įprastinę valymo priemonę be šveičiamųjų
komponentų, skalbimo miltelius (ypač tinka ploviklis stipriai
užterštiems skalbiniams), skystos arba kietos konsistencijos
muilą. Nuvalykite nešvarumus valymo priemonės tirpalu arba,
priklausomai nuo nešvarumų stiprumo, palikite, kad priemonė
įsigertų, o tada nuplaukite švariu vandeniu arba stiklo valikliu. Jei
reikia, nuvalykite kelis kartus. Pašalinkite visus valymo
priemonės likučius, kad ant paviršiaus neliktų dryžių. Sausai
nuvalykite paviršių švariomis, drėgmę sugeriančiomis šluostėmis
(o dar geriau, jei tam naudosite popierinius rankšluosčius). Dažnai
keiskite popierinius rankšluosčius.
38

5.3 Sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės ir
įsisenėjusios dėmės
Naudokite ploviklį arba skalbimo miltelių ir vandens pastą,
palikdami įsigerti per naktį. Skysta valymo priemonė, kurios
sudėtyje yra kalcio karbonato. Galima naudoti silpną baliklio
tirpalą, tačiau tai reikėtų daryti labai apdairiai. Skystas valymo
priemones, kurių sudėtyje yra kalcio karbonato arba baliklio,
naudokite tik labai retais atvejais. Tačiau jų negalima naudoti itin
blizgiems paviršiams.

6. Lūpdažiai, batų tepalas, grindų poliravimo priemonė, poliravimo priemonė
su vašku
6.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias šluostes
(sausas arba sudrėkintas), kempinę arba panašią priemonę.
Panaudojus drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę
sugeriančiais popieriniais rankšluosčiais.

6.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai
Naudokite švarų šiltą vandenį, švarias šluostes ar rankšluosčius,
minkštą kempinę arba šepetį (pvz., nailono šepetį). Naudokite
įprastinę valymo priemonę be šveičiamųjų komponentų, skalbimo
miltelius (ypač tinka ploviklis stipriai užterštiems skalbiniams),
skystos arba kietos konsistencijos muilą. Nuvalykite nešvarumus
valymo priemonės tirpalu arba, priklausomai nuo nešvarumų
stiprumo, palikite, kad priemonė įsigertų, o tada nuplaukite švariu
vandeniu arba stiklo valikliu. Jei reikia, nuvalykite kelis kartus.
Pašalinkite visus valymo priemonės likučius, kad ant paviršiaus
neliktų dryžių. Sausai nuvalykite paviršių švariomis, drėgmę
sugeriančiomis šluostėmis (o dar geriau, jei tam naudosite
popierinius rankšluosčius). Dažnai keiskite popierinius
rankšluosčius.

6.3 Sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės ir
įsisenėjusios dėmės
Naudokite ploviklį arba skalbimo miltelių ir vandens pastą,
palikdami įsigerti per naktį. Skysta valymo priemonė, kurios
sudėtyje yra kalcio karbonato. Galima naudoti silpną baliklio
tirpalą, tačiau tai reikėtų daryti labai apdairiai. Skystas valymo
priemones, kurių sudėtyje yra kalcio karbonato arba baliklio,
naudokite tik labai retais atvejais. Tačiau jų negalima naudoti itin
blizgiems paviršiams.

7. Bakteriologinės dėmės (muilo likučiai, odos išskyros, bakterijos, kraujas,
šlapimas, vėmalai)
7.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias šluostes
(sausas arba sudrėkintas), kempinę arba panašią priemonę.
Panaudojus drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę
sugeriančiais popieriniais rankšluosčiais.

7.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai
Naudokite švarų šiltą vandenį, švarias šluostes ar rankšluosčius,
minkštą kempinę arba šepetį (pvz., nailono šepetį). Naudokite
įprastinę valymo priemonę be šveičiamųjų komponentų, skalbimo
miltelius (ypač tinka ploviklis stipriai užterštiems skalbiniams),
skystos arba kietos konsistencijos muilą. Nuvalykite nešvarumus
valymo priemonės tirpalu arba, priklausomai nuo nešvarumų
stiprumo, palikite, kad priemonė įsigertų, o tada nuplaukite švariu
vandeniu arba stiklo valikliu. Jei reikia, nuvalykite kelis kartus.
Pašalinkite visus valymo priemonės likučius, kad ant paviršiaus
neliktų dryžių. Sausai nuvalykite paviršių švariomis, drėgmę
sugeriančiomis šluostėmis (o dar geriau, jei tam naudosite
popierinius rankšluosčius). Dažnai keiskite popierinius
rankšluosčius. Papildomas valymas dezinfekavimo priemone
atliekamas vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis.

7.3 Sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės ir
įsisenėjusios dėmės
Naudokite ploviklį arba skalbimo miltelių ir vandens pastą,
palikdami įsigerti per naktį. Skysta valymo priemonė, kurios
sudėtyje yra kalcio karbonato. Galima naudoti silpną baliklio
tirpalą, tačiau tai reikėtų daryti labai apdairiai. Skystas valymo
priemones, kurių sudėtyje yra kalcio karbonato arba baliklio,
naudokite tik labai retais atvejais. Tačiau jų negalima naudoti itin
blizgiems paviršiams. Papildomas valymas dezinfekavimo
priemone atliekamas vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis.

Visi mūsų parodyti ir paminėti dekorai yra reprodukcijos.
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8. Tamsios dėmės, atsiradusios po valymo tirpikliais (dryžiai)
8.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias šluostes
(sausas arba sudrėkintas), kempinę arba panašią priemonę.
Panaudojus drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę
sugeriančiais popieriniais rankšluosčiais.

9. Akvarelė, ėsdinančios medžiagos, dispersiniai dažai ir dispersiniai klijai
(PVAC)
9.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Naudokite popierinius rankšluosčius; švelnias, švarias šluostes
(sausas arba sudrėkintas), kempinę arba panašią priemonę.
Panaudojus drėgną šluostę po to būtina nuvalyti drėgmę
sugeriančiais popieriniais rankšluosčiais.

9.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai
Naudokite švarų šiltą vandenį, švarias šluostes ar rankšluosčius,
minkštą kempinę arba šepetį (pvz., nailono šepetį). Naudokite
įprastinę valymo priemonę be šveičiamųjų komponentų, skalbimo
miltelius (ypač tinka ploviklis stipriai užterštiems skalbiniams),
skystos arba kietos konsistencijos muilą. Nuvalykite nešvarumus
valymo priemonės tirpalu arba, priklausomai nuo to, kaip stipriai
užterštas paviršius, palikite, kad priemonė įsigertų, o tada
nuplaukite švariu vandeniu arba stiklo valikliu. Jei reikia,
nuvalykite kelis kartus. Pašalinkite visus valymo priemonės
likučius, kad ant paviršiaus neliktų dryžių. Sausai nuvalykite
paviršių švariomis, drėgmę sugeriančiomis šluostėmis (o dar
geriau, jei tam naudosite popierinius rankšluosčius). Dažnai
keiskite popierinius rankšluosčius. Jei nešvarumų nepavyko
pašalinti valymo priemonės tirpalu, tai galima pabandyti padaryti
organiniu tirpikliu, pvz., acetonu, alkoholiu, benzinu ar nagų lako
valikliu.
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9.3 Sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės ir
įsisenėjusios dėmės
Suminkštinkite vandeniu arba organiniu tirpikliu, o tada
nulupkite arba nutraukite. Modifikuotiems klijams, kurie yra
itin atsparūs vandeniui, turi būti naudojami specialūs valikliai.

10. Lakas, kurio sudėtyje yra tirpiklių, dažų ir klijų (lako likučiai, purškiamas
lakas, purškiami dažai, permanentinis rašalas)
Kai gamyboje naudojami klijai arba lakas, rekomenduojama
pasitarti su gamintojais, kad išsiaiškinumėte, kokios valymo
priemonės yra tinkamiausios pašalinti gamyboje susidarančius
nešvarumus.

10.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai bei
ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai

10.2 Sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės ir
įsisenėjusios dėmės
Suminkštinkite vandeniu arba organiniu tirpikliu, o tada
nulupkite arba nutraukite. Modifikuotiems klijams, kurie yra itin
atsparūs vandeniui, turi būti naudojami specialūs valikliai. Dažų
likučius kartais pavyksta pašalinti ranka po to, kai jie sukietėja.
Grafičiams pašalinti prireiks specialaus valymo.

Nedelsiant nuvalykite organiniu tirpikliu, pvz., acetonu,
alkoholiu, benzinu ar nagų lako valikliu.

11. Dviejų komponentų lakas ir klijai, sintetinės dervos, pvz., poliuretano
derva
Kai gamyboje naudojami klijai arba lakas, rekomenduojama
pasitarti su gamintojais, kad išsiaiškinumėte, kokios valymo
priemonės yra tinkamiausios pašalinti gamyboje susidarančius
nešvarumus.

11.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai

11.2 Ilgiau palikti įprastiniai nešvarumai ir
sunkiai išvalomos įsigėrusios žymės bei
įsisenėjusios dėmės
Neįmanoma nuvalyti! Kondensacinių klijų arba reagentinių klijų
likučių nebegalima pašalinti.

Nuvalyti įmanoma tik prieš medžiagai sukietėjant.
Nedelsiant nuvalykite vandeniu arba organiniu tirpikliu.

12. Silikonas, sandarikliai, baldų poliravimo priemonė
12.1 Švieži ir nežymūs nešvarumai
Sausai iššluostykite. Jei būtina, naudokite silikono valiklį.
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4. Priedų spalvos pagal stalviršio dekorą
W1000 ST76

H194 ST12

H1401 ST22

Baltas, Premium

Riešutas, klijuotos juostos

Pušis, Cascina

Priedų rinkinys: baltas
Sandariklis: baltas

Priedų rinkinys: smėlio spalvosgarintas
Sandariklis: rudas

Priedų rinkinys: pilkas
Sandariklis: pilkas

W1100 PT
Baltas, Alpių
Priedų rinkinys: nėra
Sandariklis: baltas

H1486 ST36
H195 ST10
Ąžuolas, pilies
Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: rudas

W1101 ST76
Viensp. baltas, Alpių
Priedų rinkinys: nėra
Sandariklis: baltas

Mediena, vintažas, natūrali
Priedų rinkinys: smėlio spalvosgarintas
Sandariklis: rudas

Ąžuolas, Halford,juodas
Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

H2032 ST10

Pilka, kašmyras

Ąžuolas, Hunton, šviesus

H198 ST10
Mediena, vintažas, pilka
Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: rudas

U7081 ST76

Priedų rinkinys: tamsiai rudas
Sandariklis: rudas

H2033 ST10

Viensp. pilkas, šviesus
Priedų rinkinys: nėra
Sandariklis: pilkas

Priedų rinkinys: tamsiai pilkas
Sandariklis: pilkas

H2031 ST10
H197 ST10

U702 ST89
Priedų rinkinys: pilkas
Sandariklis: pilkas

Pušis, Pasadena

H1145 ST10
Ąžuolas, Bardolino, natūralus

Ąžuolas, Hunton, tamsus
Priedų rinkinys: tamsiai rudas
Sandariklis: rudas

Priedų rinkinys: smėlio spalvos
Sandariklis: rudas

U763 ST76
Pilka, perlas
Priedų rinkinys: tamsiai
pilkas
Sandariklis: pilkas

H1176 ST37
Ąžuolas, Halifax, baltas
Priedų rinkinys: smėlio spalvos
Sandariklis: rudas

U999 PT
Juodas
Priedų rinkinys: nėra
Sandariklis: juodas

H1180 ST37

H3133 ST12
Ąžuolas , Davos, triufelio ruda
Priedų rinkinys: tamsiai rudas
Sandariklis: rudas

H3176 ST37

Ąžuolas, Halifax, natūralus

Ąžuolas, Halifax, alavo juostos
intarpai

Priedų rinkinys: smėlio spalvos
Sandariklis: rudas

Priedų rinkinys: tamsiai rudas
Sandariklis: rudas

H1181 ST37

H3303 ST10

U999 ST76 / U999 ST89
Juodas
Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

Ąžuolas, Halifax, tabako sp.
Priedų rinkinys: tamsiai rudas
Sandariklis: rudas

Ąžuolas, Hamilton, natūralus
Priedų rinkinys: smėlio
spalvos
Sandariklis: rudas

H050 ST9
Medžio kaladėlės, natūralus
Priedų rinkinys: smėlio
spalvos
Sandariklis: rudas

Ąžuolas, Whiteriver, pilkai rudas

H3330 ST36

Priedų rinkinys: tamsiai pilkas
Sandariklis: pilkas

Ąžuolas, Anthor, natūralus

H110 ST9

H1318 ST10

Pušis, Sealand

Ąžuolas, laukinis, natūralus

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: rudas

Priedų rinkinys: smėlio spalvos
Sandariklis: rudas

H193 ST12

H1344 ST32

Ąžuolas, klijuotos juostos

Ąžuolas, Sherman, konjako ruda

Priedų rinkinys: smėlio
spalvos
Sandariklis: rudas
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H1313 ST10

Priedų rinkinys: smėlio spalvosgarintas
Sandariklis: rudas

Priedų rinkinys: smėlio
spalvos
Sandariklis: rudas

H3331 ST10
Ąžuolas, Nebraska, natūralus
Priedų rinkinys: smėlio
spalvos
Sandariklis: rudas

H3730 ST10
Hickory, natūralus
Priedų rinkinys: smėlio
spalvos
Sandariklis: rudas

F011 ST9
Granitas, Magma, pilkas
Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: pilkas

F012 ST9
Granitas, Magma, rausvas
Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: pilkas

F121 ST87

F311 ST87

Akmuo, metalas, antracitas

Keramika, antracitas

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: pilkas

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

F186 ST9

F333 ST76

Betonas, Chicago, šviesiai
pilkas

Betonas, ornamentinis, pilkas

Priedų rinkinys: tamsiai
pilkas
Sandariklis: pilkas

Priedų rinkinys: tamsiai pilkas
Sandariklis: pilkas

F014 ST9

F187 ST9

F371 ST89

Marmuras, Engelsberg

Betonas, Chicago, tamsiai
pilkas

Granitas, Galizia, pilkai
smėlinis

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

Priedų rinkinys: smėlio spalvos
Sandariklis: rudas

Terrazzo, Triestino, pilka

F204 ST75

F385 ST10

Priedų rinkinys: tamsiai
pilkas
Sandariklis: pilkas

Marmuras, Carrara, baltas

Cementas

Priedų rinkinys: baltas
Sandariklis: baltas

Priedų rinkinys: tamsiai pilkas
Sandariklis: baltas

Granitas, Vercelli, antracitas

F205 ST9

F484 ST87

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

Pietra Grigia, antracitas

Sparkle, rūdžių, grūdėtas

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: pilkas

Priedų rinkinys: pilkas
Sandariklis: pilkas

Sonora, akmuo, baltas

F206 PT

F502 ST2

Priedų rinkinys: baltas
Sandariklis: baltas

Pietra Grigia, juodas

Aliuminis, smulkiai šlifuotas

Priedų rinkinys: nėra
Sandariklis: juodas

Priedų rinkinys: tamsiai pilkas
Sandariklis: pilkas

F093 ST15

F206 ST9

Marmuras, Cipollino, pilkas

Pietra Grigia, juodas

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

F094 ST15

F221 ST87

Marmuras, Cipollino, juodas
varis

Keramika, Tessina, kreminis

F627 PT

Priedų rinkinys: pilkas
Sandariklis: rudas

Tamsus plienas

Priedų rinkinys: tamsiai rudas
Sandariklis: baltas

F021 ST75

F028 ST89

F041 ST15

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: rudas

F508 ST10
Hessian, vintažas,juodas
Priedų rinkinys: tamsiai pilkas
Sandariklis: pilkas

Priedų rinkinys: nėra
Sandariklis: pilkas

F222 ST76
F095 ST87
Marmuras, Siena, pilkas
Priedų rinkinys: pilkas
Sandariklis: pilkas

Keramika, Terra Tessina

F637 ST16

Priedų rinkinys: nėra
Sandariklis: juodas

Chromix, baltas
Priedų rinkinys: pilkas
Sandariklis: baltas

F104 ST2

F242 ST10

Marmuras, Latina

Skalūnas, Jura, antracitas

F812 PT

Priedų rinkinys: smėlio
spalvos
Sandariklis: baltas

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

Marmuras, Levanto, baltas

F112 ST9

F292 ST10

Marmuras, Florence, pilkas
Priedų rinkinys: tamsiai
pilkas
Sandariklis: pilkas

Travertinas, Tivoli, smėlio
spalvos
Priedų rinkinys: smėlio
spalvos
Sandariklis: rudas

F117 ST76

F302 ST87

Akmuo, Ventura, juodas

Ferro, bronza

Priedų rinkinys: antracitas
Sandariklis: juodas

Priedų rinkinys: tamsiai rudas
Sandariklis: rudas

Priedų rinkinys: nėra
Sandariklis: baltas

F812 ST9
Marmuras, Levanto, baltas
Priedų rinkinys: tamsiai pilkas
Sandariklis: baltas
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www.egger.com
Bulgarija

Kroatija

Čekija / Slovakija

EGGER Bulgaria

EGGER HR / BA

EGGER CZ s.r.o.

Tel. +359 24 96 20 20

Tel. +385 42 302 161

Tel. +420 495 531 531

info-bg@egger.com

info-hr@egger.com

info-cz@egger.com

Graikija

Vengrija

Lietuva

NC Arbor Timber Products

EGGER Hungary

UAB „EGGER Baltic“

Tel. +30 210 800 2145

Tel. +36 30 6700233

Tel. +370 5219 00 03

info-gr@egger.com

info-hu@egger.com

sc.baltics@egger.com

Lenkija

Rumunija

Serbija

EGGER Poland

EGGER Romania

EGGER RS / ME / MK / XK

Tel. +48 61 650 36 01

Tel. +40 372 438 000

Tel. +381 62 283842

info-pl@egger.com

info-ro@egger.com

info-rs@egger.com

Slovėnija

Turkija

Ukraina

EGGER Slovenia

EGGER Dekor A.Ş.

EGGER Ukraine

Tel. +386 40 301619

Tel. +90 262 648 45 00

Tel. +38 044 577 16 77

info-si@egger.com

info-tr@egger.com

info-ua@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co.

SC EGGER România

OG Holzwerkstoffe

SRL Str. Austriei 2

Weiberndorf 20

PO Box 38

6380 St. Johann in Tirol

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Austrija

Rumunija

Tel. +43 50 600 - 0

Tel. +40 372 4 – 38000

info-sjo@egger.com

info-rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co.

EGGER Biskupiec sp. z o. o. Biskupiec-Kolonia Druga
ul. św. Józefa 1

OG Holzwerkstoffe
Tiroler Straße 16
3105 Unterradlberg
Austrija
Tel. +43 50 600 - 12217
info-urb@egger.com

11-300 Biskupiec
Lenkija
Tel. +48 89 332 81 03
info-bis@egger.com

