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MEGMUNKÁLÁSI ISMERTETŐ  

EGGER EUROLIGHT® MUNKALAPOK 
 

 

 

 

 

Az EUROLIGHT® munkalapok bevezetésével az EGGER cég a munkalapok egy új generációját kínálja. Az EUROLIGHT® papírrácsbetétes 

forgácslapok hordozólapként történő felhasználásával lehetőség nyílik a modern formai kívánságok teljesítésére vastagabb munkalapok 

alkalmazásával. További előny a kisebb súly, valamint annak garanciája, hogy a könnyített munkalapok is teljesítik az összes, a 

hagyományos munkalapokra vonatkozó minőségi követelményt. Bár a mindennapos igénybevétel ellenére a felület nagy 

használhatósági értéke tartósan megmarad, a megmunkálás és szerelés alkalmával bizonyos szabályokat be kell tartani. A 

következőkben leírt kivitelezési módok példaként szolgálnak egy konyhai munkalaphoz. 

1. Anyagismertetés 

Az EUROLIGHT® Munkalap rétegragasztott termék, amely EUROLIGHT® könnyített lapból áll, melynek a lapfelületét és/vagy a profilos élét 

tetszetős EGGER dekoritlemezzel toldásmentesen laminálnak. Egy munkalap használati értékét főleg a dekorit-bevonat tulajdonságai határozzák 

meg, mint a dörzs-, ütés- és karcállóság. A munkalapok alsó lapját normál kivitelben egy vízálló ellenhúzó papírral (GZP) vonják be. A 

munkalapok alsó lapjának vízállóságát különféle mintáknál szériaszerűen PU olvadékragasztó réteg felvitelével növelik – pl. a 300/3 modell 

esetébenl. 

 

Dekorit – dörzs-, ütés- és karcálló  

az EN 438:2005 szerint 

 

 

 

 

E1 forgácslap borítólap – vastagság 8 mm 

 

 

E1 forgácslap borítólap – vastagság 8 mm 

Kartonpapír méhsejtrács 
Vízálló ellenhúzó papír 

UV szigetelő lakkbevonat 
Poliuretán olvadékragasztó szigetelés 

 

 

 

 

 

Közelebbi, részletes tájékoztató megtalálható az „EUROLIGHT® munkalapok” ismertetőben. 

Postforming – 

300/3 modell 

E1 forgácslap hosszmerevítő – 

szélesség ~ 35 mm 
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2. Megmunkálás 

2.1 KÉZI ANYAGMOZGATÁS 

A kicsomagolás után a megmunkálás megkezdése előtt az EUROLIGHT® munkalapokat át kell vizsgálni, nincs-e látható sérülés rajta. Alapjában 

véve minden személynek, mely a munkalapok kézi mozgatásával vagy szállításával foglalkozik, személyes védőöltözetet kell viselnie (védőcipő, 

kesztyű, megfelelő munkaruha stb.). 

2.2 MÉRETREVÁGÁS 

A munkalapok szabásához felhasználhatók a szokásos famegmunkáló gépek, mint a lapszabász-, asztali körfűrész-, kézi körfűrész- vagy 

dekopirfűrész gépek, vagy akár CNC marógépek is. Általánosan lapszabász- vagy asztali körfűrész gépekkel szokás a munkalapokat méretre 

vágni. A jó vágási felületminőségért különböző tényezők felelősek, úgymint: a dekoroldal felül fordítandó, a fűrészlap megfelelő mértékű 

kiállása, előtolási sebesség, a fűrészfogak formája, a fűrészfogak elosztása, fordulatszám és vágási sebesség. Példaként az asztali 

körfűrész esetében: 

Vágási sebesség: kb. 40 – 60 m/sec. 
Fordulatszám: kb. 3 000 – 4 000 ford/perc 
Előtolás: maximum 10 m/perc (kézi előtolás) 

lapszabász és a CNC marógépek kivételével kézi előtolással történik a vágás. A szerszám igénybevétele a jó minőségű melamin 

műgyantáknak az EGGER dekoritlemezeknél történt alkalmazása miatt lényegesen nagyobb, mint a hagyományos faipari anyagok 

esetében. A fűrészlapok és marók keményfémlapkás vagy gyémántbetétes vágóéllel megbízhatóknak bizonyultak. A szükséges 

vágási felületfinomság (nagyolt vagy finom) érdekében az alábbi fog alakzatok használatosak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézi körfűrész vagy dekopirfűrész használatánál szükség van vezetőlécre. A vágást a lap hátoldalán kell végezni. 
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Fűrész típusa Dekoroldal Alkalmazás 

Lapszabász- vagy asztali körfűrészgép 

A munkalap a vezetőszánon fekszik, és az 

előtolás a körfűrészlap felé irányul. 

 

A postformingolt él az ütközőnél. 

 

felül 

  
 

Kézi körfűrész vagy dekopirfűrész 

A kézi körfűrészt a munkalap felé vezetjük. 

 

A postformingolt él a kezelő felé néz. 

 

alul 

 
 

2.3 ÉLZÁRÁS EGGER ABS BIZTONSÁGI ÉLZÁRÓVAL  

A munkalap végeinek és a keresztvágási élek lezárására ajánljuk a munkalapvastagságnak megfelelő 43 × 1,5 mm, 54 × 2 mm vagy 

64 × 2 mm vastag EGGER biztonsági ABS élzárót. Ez a dekoratív élzáró díszíti és védi a munkalapok keskeny élfelületeit. Az ABS élzárók 

felragasztása kézi eljárással is történhet, az EGGER univerzális ragasztó (Universal-Kleber) vagy kontaktragasztó segítségével. Az 

univerzális ragasztót ecsettel egyenletesen a tiszta és pormentes forgácslap élekre kell felvinni. Végezetül az ABS élzárót élprés, 

enyvező állvány vagy pillanatszorító segítségével, merev alátétléc felhasználásával rászorítjuk az élre, közben figyelve az él első és 

hátsó oldali egyenletes túlnyúlására.  

Kérjük, tartsa be az enyv és ragasztó gyártójának előírásait. 

Az ABS élzárók éleinek megmunkálásához ajánljuk az élmarók vagy speciális vágókések alkalmazását. Egy esetlegesen szükségesnek 

bizonyuló utántisztítás lehúzópengével (ciklinggel) végezhető, hogy az esetleges késnyomatokat (marási hullámokat) kiegyengessük. Az 

élek befejező polírozása a szennyeződések eltávolítását és az esetleges élszög igazítását szolgálja. A dekorazonos melamin műgyanta 

alapú élzáró vagy dekoritlemez alkalmazása miatt utólag forgácslap-merevítő beragasztása szükséges. Ez a melamin műgyanta alapú 

élzáró vagy dekoritlemez csekély feszültségbíró tulajdonsága és az ütések általi igénybevétele miatt indokolt. 

Közelebbi, részletes tájékoztató megtalálható az „EUROLIGHT® munkalapok élzárása ABS élzáróval” ismertetőben. 

2.4 ÉLZÁRÁS EUROLIGHT® DEKORPROFILLAL 

Az EUROLIGHT® munkalapok raktárprogramja számára a EUROLIGHT® munkalapok végeinek és keresztvágásainak élzárásához egy új megoldás 

került kidolgozásra. Az EUROLIGHT® Dekorprofil 60 mm vastagságú lapokhoz és 15 fajta raktárkészleten lévő mintához kapható. A profil egy 

gyors és problémamentes élzárást tesz lehetővé. A dekorprofil a T-Profil elvét követi azzal a különbséggel, hogy a dekorprofil az előlapján a 

dekormintával azonos PP élfóliával borított (ld. 1. ábra). A profil színben illeszkedik a PP fólia alapszínéhez, és a profilszélességet tekintve a 

munkalap teljes vastagságát fedi. Megmunkálása a T-Profilhoz ill. az ABS élzárókhoz hasonló, és csak kismértékben tér el azoktól. 

Előtolás irányaElőtolás irányaElőtolás irányaElőtolás iránya    

Postformingolt él 

Postformingolt él 

Előtolás irányaElőtolás irányaElőtolás irányaElőtolás iránya    
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    EUROLIGHT® munkalap 

 
EUROLIGHT® Dekorprofil 

 

 

 

 

 
1. ábra 

Közelebbi, részletes információk megtalálhatók az „EUROLIGHT® munkalapok élzárása EUROLIGHT® dekorprofillal” ismertetőben.  

2.5 KIVÁGÁSOK 

Az EUROLIGHT® munkalapokhoz különösen erre a területre fejlesztettük ki az EUROLIGHT® T-Profil-t. A normál 38, 50 és 60 mm vastagsági 

méretekhez igazodik, és a szükséges nyomószilárdság ezekkel a profilokkal biztosítható. Alapjában véve a megmunkálás előtt figyelni kell 

arra, hogy a munkalap szilárdan felfeküdjön, hogy a fűrészelési, marási vagy fúrási munkák alatt ne keletkezhessen sérülés. A különösen 

keskeny lapszélek a megmunkálás közbeni szakszerűtlen bánásmód miatt eltörhetnek, vagy kitörések keletkezhetnek rajta. Biztosítani kell 

a kivágott lapdarabot is, hogy ne tudjon váratlanul leesni vagy letörni, ami személy vagy tárgyak sérülését okozhatja. 

Főzőlapok és mosogatótálcák részére a kivágásokat le kell kerekíteni, mert az éles sarkok az anyag tulajdonságaival ellentétesek, és 

repedések keletkezését okozhatják (lásd 2. ábra). Ez különösen vonatkozik a főzőlapok környékére, ahol a gyakori hőhatásra a 

dekoritlemez kiszáradása miatt nagyobb mértékű zsugorodási feszültség lép fel. 

Minden esetben figyelembe kel venni az adott gyártó által mellékelt utasításokat és alkalmazni a szerelési sablonokat! 

A kivágásokat előnyösebb kézi felsőmaróval vagy CNC maróval végezni. Ha dekopirfűrészt használunk, akkor a vágás előtt a sarkoknál a 

lehető legnagyobb átmérőjű fúróval elő kell fúrni, és a kivágást a körívtől körívig végezni. A vágást a lap hátoldalán kell végezni, hogy a 

dekoritlemez kipattogzásait elkerüljük. Az élek utómunkálatait, az élek ún. „letörését“ csiszolópapírral, reszelővel vagy kézi maróval el kell 

végezni, hogy a kipattogzások miatti berepedéseket kizárjuk. 

 

 Helyes! Helytelen! 

2. ábra 

 

Dekorazonos PP élfólia 
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2.6 AZ EUROLIGHT® T-PROFIL MEGMUNKÁLÁSA ÉS ISMERTETÉSE 

Az EUROLIGHT® T-Profil az EUROLIGHT® munkalapok egyik fontos tartozéka, melyet speciálisan a mosogatótálcák és a főzőlapok számára 

fejlesztettek ki. Az EUROLIGHT® T-Profilt két kiálló tollával az EUROLIGHT® munkalap borítólapjai alá kell szorítani (3. és 4. ábra). Az EUROLIGHT® 

T-Profilok nemcsak a hőterhelés és a nedvesség ellen védik a mosogató és főzőlap számára készített kivágást, hanem a nyomással szembeni 

szükséges stabilitást is biztosítják. A főzőlap számára készített kivágásnál a T-Profilt öntapadó alumínium szalaggal kell bevonni, amely a 

hősugárzástól védelmet nyújt. A profilok a munkalapok normál 38, 50, és 60 mm-es vastagsági méreteihez igazodnak.  

 

EUROLIGHT® munkalap 

 

 

T-Profil 

Részlet 

 

3. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra 

Közelebbi részletes információkat az „EUROLIGHT® T-Profil“.ismertető tartalmaz. 

2.7 AZ ÉLEK, KIVÁGÁSOK ÉS FURATOK TÖMÍTÉSE 

Alapjában véve az EUROLIGHT® munkalapokat a dekoritlemezek megbízhatóan védik a nedvesség behatolása ellen. Ezáltal a hordozólapot 

csak a védtelen éleken keresztül, azaz kivágásoknál, illesztési réseken, sarokkötéseken, a hátsó élen, furatokon, csavarlyukakon és 

rögzítéseken keresztül érheti nedvesség és víz. A mosogató és főzőlap kivágások nem védett éleinél behatoló nedvesség hatására a lap 

megdagad! Az EUROLIGHT® T-Profil felragasztására az EGGER univerzális ragasztót ajánljuk (Universal-Kleber), melyet mindkét ragasztandó felületre 

fel kell vinni (lásd 5. ábra). Mivel a profilok a munkalap vastagságánál kb. 1 mm-rel visszaállnak (lásd a táblázatot), a nem védett részeket 

utólag tömíteni kell. 

Ez azt jelenti, hogy a szükséges és befejező tömítési műveleteket a végső szerelésnél mindig el kell végezni. 

 

Papírrácsbetét 
EGGER dekoritlemez 

T-
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il 
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g 

RÉSZLET A kivágásnál a ráhagyást figyelembe kell venni! 

Borítólapok 8 mm 
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d
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gs

ág
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Hordozólap-vastagság T-Profil szélesség 

38 ± 0,3 36 ± 0,5 

50 ± 0,3 48 ± 0,5 

60 ± 0,3 58 ± 0,5 

 

 5. ábra 

Közelebbi, részletes információk megtalálhatók az „EGGER univerzális ragasztó“ ismertetőben. 

A munkalapok tömítésére legjobban beváltak a szilikonkaucsuk, poliuretán és akril tömítőprofilok és térhálósodó tömítőmasszák. A 

tömítőmasszák alkalmazásánál szükség van előkezelésre (primer használatára), az anyagtól függően filmréteget alkotó vagy tisztító 

primerre. 

Ezen anyagok alkalmazásánál a gyártó utasításait pontosan be kell tartani. 

A tömítendő részek megtisztítása elengedhetetlen, és primer alkalmazásánál a gyártó által megadott nyitott időt be kell tartani. A 

tömítőmasszát hézagmentesen kell felvinni, és végezetül vízzel és öblítőfolyadékkal elsimítani. A felület elszennyeződését 

megakadályozandó a rések széleit adott esetben előzetesen le kell ragasztani. A munkalapokon átmenő csövek vagy vezetékek 

központosan, körben 2-3 mm réssel vezetendők, hogy a gondos tömítés elkészíthető legyen (lásd 6. ábra). 

 

 

6. ábra 

A vágott élek tömítése elvégezhető kétkomponensű lakkal vagy kétkomponensű ragasztóval is. A keverőcsapok, mosogatók vagy főzőlapok 

beépítendő részeihez a gyártók tömítőgyűrűket, tömítő profilokat vagy tömítőszalagokat mellékelnek, melyeket minden esetben a gyártó 

utasításai szerint kell felhasználni. 

2.8 MOSOGATÓK ÉS FŐZŐLAPOK POZÍCIONÁLÁSA ÉS BEÉPÍTÉSE 

A főzőlapok és mosogatók részére a kivágásokat a gyártók által megadott méret és elhelyezési adatok, ill. a mellékelt szerelési sablon 

szerint kell elkészíteni. Az éleket a kivágásoknál gondosan, a 2.6. pontban leírtak szerint védelemmel el kell látni. A gyártó által mellékelt, 

vagy integrált tömítéseket valamint rögzítő-szerelvényeket a szerelési utasítás szerint fel kell használni. Általában a rögzítő-szerelvények 

38 mm-es lapvastagsághoz igazodnak, ezért az EGGER cég kifejlesztette az EUROLIGHT® mosogató-rögzítő adaptert. Az adapter számos 

mosogatómárkához felhasználható, és az adapter és a rögzítő szerelvények egyszerűen egymásba dugaszolhatók (lásd 7. ábra).  
 

T-Profil szélesség 

EGGER univerzális ragasztó 
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7. ábra 

Különösen tipikusak a mosogatók számára a 7. ábrán bemutatott rögzítőkapcsok. A rögzítősínek és a csavaros rögzítőkapcsok viszont 

közvetlenül felcsavarozhatók az EUROLIGHT® T-Profilra. A kivágások bármilyen fajta főzőlap számára – rozsdamentes vagy üvegkerámia – 

minden esetben a készülékgyártó által mellékelt utasítások szerint és a szerelési sablon segítségével készítendők. 

A főzőlapok beszereléséhez a munkafolyamat egyes lépései és a részletes információk megtalálhatók a „Főzőlapok beszerelése 

EUROLIGHT® munkalapokba” című ismertetőben. 

Egy központos beépítés, és ezáltal megfelelően biztonságos távolság tartása a kivágás élétől, különösen a főzőlapok esetében a gyártó adatai 

szerint végzendő. A főzőlap biztonsági okokból nem érintkezhet közvetlenül a kivágott éllel, mivel üzemzavarnál magas hőmérséklet léphet 

fel. A megmaradó munkalap szélnek minimum 50 mm szélesnek kell lennie. Ergonómiai szempontból a főzőlap és a felső szekrény közötti 

távolság legalább 300 mm legyen. A főzőlap gyártója által megadott biztonságos távolságokat kötelezően be kell tartani. Ugyanez a távolság 

ajánlásként érvényes a mosogató és a főzőlap között (lásd 8. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra 

Konyha tervezését biztonságtechnikai és ergonómiai szempontból át kell beszélni egy a konyhaberendezésben jártas specialistával, és a 

beépítést hivatásos szakemberrel kell végeztetni. Különösen az áramellátást, gáz- és vízszerelést csak képzett szakember végezheti. A 

sarokillesztéseknél a tervezésnél legalább 300 mm távolságot kell figyelembe venni (lásd 9. ábra). 
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Helytelen! Helyes! 

9. ábra 

Miután a munkalapban a kivágás elkészült, minden további anyagmozgatást a legnagyobb gondossággal kell végezni, hogy a „törést” 

elkerüljük. A munkalapot ezután függőleges helyzetben kell vinni, mert vízszintes szállításkor a kivágott résznél a munkalap megsérülhet. 

2.9 MUNKALAP ILLESZTÉSEK ÉS SAROKILLESZTÉSEK 

Általában az EUROLIGHT® munkalapok 3.050 mm-től  5.600 mm hosszig folyamatos, illesztések nélküli áthidalást tesznek lehetővé, ezzel 

szemben a sarokillesztések gyakran előfordulnak. Ugyanezeket a ki- és bevágások miatt, például a főzőlapok vagy mosogatók számára (lásd 

9. ábra), nem szabad meggyengíteni. A munkalapok sarokillesztéseit gérvágással asztali körfűrészen, vagy marással CNC marógépen, ill. 

sablon segítségével speciális kézi felsőmaróval lehet elkészíteni (lásd 10. és 11. ábra). 

 

10. ábra 11. ábra 

Ahhoz, hogy az ≥ 50 mm vastag EUROLIGHT® munkalapokat a marósablonnal meg lehessen munkálni, kifejlesztettük az EGGER marósablont, és 

a LEUCO céggel közösen egy megfelelő kézi felsőmaró marószerszámot (lásd 12. és 13. ábra). 



  

9 / 13 

 

12. ábra 13. ábra 

Az EGGER marósablon és a kereskedelmi forgalomban megtalálható kézi felsőmarógépek és marókések segítségével a munkalapok 

sarokillesztéseit problémamentesen el lehet készíteni. A marósablon egyaránt felhasználható az EUROSPAN® munkalapokhoz (tömör 

forgácslap) és az EUROLIGHT® munkalapokhoz (papírrácsbetétes forgácslap) is. A sarokillesztések marásán (kontúrmarás) kívül a 

sablonnal a szükséges fészekmarások is elvégezhetők a munkalap összehúzó vasalásai számára. 

Az EGGER marósablon használatára vonatkozó közelebbi, részletes információk megtalálhatók az „EGGER marósablon“ 

ismertetőben. A LEUCO váltólapkás maróra vonatkozó további adatokkal szívesen állunk rendelkezésére. 

Nem csak optikai szempontból, a munkalapillesztéseket és a sarokillesztéseket úgy kell készíteni, hogy hajszálpontosak és tömörek 

legyenek, hogy a nedvesség behatolását megakadályozzuk, ami a forgácslap dagadásához vezethetne. Az egyes munkalap részek 

rögzítését a külön e célra kifejlesztett EUROLIGHT® munkalap-összehúzó vasalás (lásd 14. ábra), vagy az M típusú munkalap összehúzó 

vasalás és egy kiegészítő enyvezés segítségével végezzük. 

 
14. ábra 

Az EUROLIGHT® munkalap-összehúzó vasalat két különböző hosszban (60 és 150 mm-es kivitelben), továbbá a 38, 50 és 60 mm vastagsághoz 

igazodva 3 különböző mélységű változatban kapható. A fúróátmérő valamint a fúrási mélység adatai a 15. ábrán találhatók. A pozícionálást és 

a felhasználandó EUROLIGHT® munkalap-összehúzó vasalatok számát a 14. ábrának megfelelően, vagy a munkalap szélességétől függően kell 

meghatározni. Figyelembe véve a ragasztó kötési idejét és a rögzítés feszítőerejét az EUROLIGHT® munkalap-összehúzó vasalatok 

segítségével a magassági szintbeállítás korrigálható. 

EUROLIGHT® munkalap- 

összehúzó vasalat 

EUROSPAN® hosszmerevítő 

6-os imbuszkulcs 

részlet 

EUROLIGHT® Munkalap-összehúzó 150 mm: 
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Hordozólap 

vastagság 
A méret 

 

B méret 

38 ± 0,3 34,5 + 0,5 / - 0,3 17,5 + 0,3 / - 0,2 

50 ± 0,3 46,5 + 0,5 / - 0,3 29,5 + 0,3 / - 0,2 

60 ± 0,3 56,5 + 0,5 / - 0,3 29,5 + 0,3 / - 0,2 

A lapvastagság a hordozólap vastagságára vonatkoztatva 

15. ábra 

Az EGGER új, M típusú EUROLIGHT® munkalap-összehúzó vasalata az egyszerű és ismert csavaros munkalap-összehúzó vasalat elvén alapszik 

(lásd 16. ábra). A speciális feszítőelemek segítségével ezt az egyszerű és nagyon hatékony kötési módot a papírrácsbetétes forgácslapok 

esetében is alkalmazni lehet. A vasalat számára szükséges marások integrálása hasonlóképpen problémamentes. Az M típusú munkalap-

összehúzó vasalatok csak 150 mm hosszban készülnek, ám a 38, 50 és 60 mm vastagsághoz igazodva kaphatók. A vasalathoz a marási 

adatokat valamint a marási mélységet a 17. ábra tartalmazza    

 

16. ábra 

 

 

 

17. ábra, 1. rész 

EGGER dekoritlemez 

Borítólap 8 mm 
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17. ábra, 1. rész 

Az alábbi lépéseket a munkalap-összehúzó vasalat kivitelezésének folyamatában be kell tartani: 

a. A kiálló forgácsrészeket a marási és vágási felületeken 120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral el kell távolítani. Ugyanez 

vonatkozik a méhsejtrács részen kiálló forgácsokra és laza darabokra. 
b. A dekoritlemez az illesztési felületnél csiszolószivaccsal vagy csiszolópapírral (360-as szemcsefinomság) minimális mértékben 

fózolható. 
c. A munkalapokat a kiemelt alsó szekrényeken össze kell illeszteni, és az illesztési hézagot és a vasaláshoz készített furatok 

pontosságát ellenőrizni kell. 
d. D3 terhelhetőségű ragasztóval az illesztési felületek középső és alsó részét bekenjük.. 
e. A tömítőmasszát (pl. Helmipur SH 100) egyenletesen és folyamatosan a mart és fűrészelt élek felső részére valamint a profilos és a hátsó 

élre felkenjük. Ez közvetlenül az összehúzó vasalás összecsavarozása előtt történjen. 
f. A munkalapokat összeillesztjük, a vasalást elhelyezzük és könnyedén meghúzzuk. A munkalapot függőlegesen és vízszintesen 

egymáshoz igazítjuk. Az igazítás után az összehúzó vasalásokat kézzel meghúzzuk. Az összehúzásnál figyeljünk arra, hogy a 

munkalapfelületek szintben egymáshoz igazodva maradjanak, és a tömítőmassza egyenletesen mindenhol kijöjjön. A munkalapokat 

a kötési idő alatt nem szabad megterhelni. 
g. A kitüremkedett tömítőmasszát azonnal el kell távolítani. A munkalap felületét megfelelő tisztítószerrel, mint pl. citrusoldattal vagy 

acetonnal meg kell tisztítani. Vigyázat: az aceton, ha hosszabb ideig hat a felületre, károsíthatja azt. Ezért ajánlatos a felületet az 

illesztési hézag környékén ragasztószalaggal leragasztani. 

3. Falcsatlakozás és rögzítés 

Mielőtt a munkalapot a falnál szigeteljük, figyelni kell arra, hogy a munkalap nemcsak megfelelően alá legyen támasztva, hanem a 

tartószerkezethez is rögzítve legyen. Ellenkező esetben a terhelés hatására a tömítési rés sérül. A beépítésnél vigyázni kell arra, hogy a 

munkalap semmiképpen se lejtsen a fal felé, mert ott összegyűlhet a nedvesség. A tömítési rés környékén a munkalapot is és a falat is 

tisztítani, zsírtalanítani kell, és az alkalmazott tömítőmasszától függően tapadást növelő szerrel kell előkezelni. 

Az ún. vízvető alkalmazása esetén is tömíteni kell a fal valamint a hátsó hosszanti és a keresztben lévő élek közötti rést 

tömítőmasszával (lásd 18. ábra). A vízvető tartólécének rögzítésekor vigyázzunk arra, hogy a felcsavarozáshoz a dekoritlemez elő legyen 

fúrva. A furatoknak a csavarátmérőnél legalább 1 mm-rel nagyobbnak kell lenniük, hogy az anyagban a feszültség keletkezését 

elkerüljük (lásd 19. ábra). Ajánlatos továbbá a csavarozás előtt az előfúrt csavarhely belsejét tömítőmasszával védeni. 

Hordozólap 

vastagság 

A méret B méret C méret 

38 ± 0,3 34 28 30 

50 ± 0,3 46 40 42 

60 ± 0,3 56 50 52 
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18. ábra 19. ábra 

4. Védelem vízgőz hatásával szemben 

A munkalapok különösen a mosogatógépek és sütők környékén vannak a vízgőz és hő hatásának kitéve. A munkalapok alsó oldala tehát a 

már felvitt tömítő lakkréteg és PU olvadóragasztó rétegen kívül konstruktív védelmet kíván. A készülékgyártók rendelkezésre bocsátják a 

megfelelő alumínium védőprofilokat, melyeket mindenképpen fel kell szerelni. Az úgynevezett „gőzlemez” visszaveri vagy elvezeti a párát 

és a hősugarakat (lásd 20. és 21. ábra).  

A szerelésnél a készülékgyártó utasításait pontosan be kell tartani. 

 

 
 
20. ábra  21. ábra 
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5. Ápolási és tisztítási ajánlások 

Az EUROLIGHT® munkalapoknak az ellenálló, higiénikus és tömör dekoritfelületnek köszönhetően nincs szükségük különösebb ápolásra. 

Általában a szennyeződéseket és a kiöntött teát, kávét, bort stb. azonnal el kell távolítani, mert a hosszabban tartó hatás után a tisztítás 

több munkát igényel. A szükséges tisztításhoz kíméletes szereket használjunk. A tisztítószerek különösen nem tartalmazhatnak 

súrolóanyagot, mert azok a fényesség fokát megváltoztatják, és karcolásokat okozhatnak. A különféle anyagok által okozott csekély és friss 

szennyeződésektől az erős és makacs szennyeződésekig minden előfordulhat, ezért fontos a megfelelő tisztítási mód.  

A napi használat során figyelemmel kell lenni az alábbiakra. 

Ha égő cigarettát hagyunk a munkalap felületén, akkor az károsodhat. 

Használjunk mindig hamutartót. 

 

Általában a munkalap felülete nem használható vágófelület gyanánt, mivel a kések élei még az ellenálló dekoritlemez felületén is 

vágási nyomokat hagynak. Mindig használjunk vágódeszkát. 

 

Kerüljük a főzőfelületről közvetlenül levett vagy a sütőből kivett forró edény, pl. fazék vagy tepsi stb. lerakását a munkalap 

felületére, mivel a hő hatásától függően a fényesség foka megváltozhat, és a felületen sérülések keletkezhetnek. Használjunk 

mindig hőálló alátéteket. 

 

A kiömlött folyadékokat azonnal fel kell szedni vagy eltávolítani, mivel bizonyos vegyületek hosszabb ideig tartó hatása a munkalap 

fényességi fokának megváltozásához vezethet. Különösen a kivágások és az illesztések környékén kell a kiömlött folyadékot 

mindig gyorsan feltörölni. 

Ezek az ajánlások különösen a matt és fényes dekorfelületekre vonatkoznak, mivel azok kinézetük és tapintásuk alapján 

gyönyörködtetnek, de az elhasználódás nyomai erősebben mutatkoznak rajtuk. 

További információk megtalálhatók az alább felsorolt tájékoztatókban: 

� EGGER dekoritlemezek ST9 Perfect Matt felületi struktúrával 

� EGGER termékek STHG Hochglanz (magasfényű) felületi struktúrával  

� EGGER dekoritlemezek: tisztítási és használati ajánlások 
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