VERWERKINGSRICHTLIJNEN
EGGER COMPACTLAMINAAT

EGGER compactlaminaten hebben een goede dimensiestabiliteit en vanaf ≥ 6mm een zelfdragend vermogen. De platen in groot formaat
hebben een decoratief slijtvast oppervlak en homogene, gesloten snijkanten en zijn perfect geschikt voor de meest uiteenlopende
interieurtoepassingen. Klassieke voorbeelden zijn de kantoormeubelindustrie, standbouw, winkelinrichting, decoratieve interieurbouw,
scheeps-en voertuigbouw.

1. Toepassingsvoorbeelden

Schrijftafels

Ziekenhuisinrichting

Fitnessinrichting

Toiletcabines

Kleedhokjes

Wandbekleding

Douchecabines

Urinoirs met scheidingswanden

Oplossingen op maat
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2. Materiaalbeschrijving
Het EGGER compactlaminaat is compact geperst laminaat volgens DIN EN 438-4:2005 met zwarte of witte kern op basis van verhardbare
hars. Ze is meerlagig opgebouwd en bestaat uit met melaminehars geïmpregneerd decorpapier en meerdere met fenolhars geïmpregneerde
natronkraftpapieren die onder hoge druk en temperatuur met elkaar verperst worden. De opbouw van het compactlaminaat, de kwaliteit
van het papier en de hars, de oppervlaktestructuur, het gebruik van speciale overlays en de parameters bij het verpersen bepalen de
kwaliteit van het compactlaminaat en daardoor dus ook het latere toepassingsgebied.
De materiaaltypes worden binnen de norm EN438 door middel van 3 letters onderscheiden en ingedeeld in klassen – het zogenaamde
classificatieysteem. Hier volgt een overzicht van de door EGGER aangeboden materiaaltypes.

EGGER mogelijkheden
Productomschrijving1)

1)
2)

Norm DIN EN 438
Decoren

Diktes2)

Materiaaltype / Omschrijving

Normbeschrijving

Compactlaminaat
zwarte kern

Standaarddecoren

3, 4, 5, 6, 8, 10,
12 en 13mm

CGS - Compact Generalpurpose Standard

Compactlaminaat

Compactlaminaat Flammex
Euroclass B

Standaarddecoren

5, 6, 8, 10, 12 en
13mm

CGF - Compact Generalpurpose Flame retardant

Compactlaminaat
zwarte kern

Parelmoerdecoren

3, 4, 5, 6, 8, 10,
12 en 13mm

ACS - Pearlescent laminate
Compact Standard grade

Compactlaminaat Flammex
Euroclass B

Parelmoerdecoren

5, 6, 8, 10, 12 en
13

ACF - Pearlescent laminate
Compact Flame retardant

Compactlaminaat
witte kern

Standaarddecoren

3, 4, 5, 6, 8, 10,
12 en 13mm

BCS - Coloured core laminate
Compact Standard grade

Compactlaminaat
witte kern

Parelmoerdecoren

3, 4, 5, 6, 8, 10,
12 en 13mm

De combinatie witte kern met
parelmoerdecoren is niet
gedefinieerd in de norm.

–

–

–

De combinatie witte kern en
brandwerende kwaliteit is niet
gedefinieerd in de norm.

Design Compactlaminaat

Laminaten met
alternative kernopbouw

Compactlaminaat Flammex Euroclass enkel met zwarte kern.
Parelmoerdecoren (ACS en ACF) ≤ 6 mm dikte enkel eenzijdig.

EGGER compactlaminaat is niet postformeerbaar. Verdere informatie over de verschillende compactlaminaatkwaliteiten vindt u in de
volgende technische fiches:

EGGER compactlaminaat zwarte kern

EGGER compactlaminaat Flammex Euroclass B

EGGER compactlaminaat witte kern
De technische fiches en de verwerkingsrichtlijnen staan op de EGGER website.

Opbouw compactlaminaat zwarte kern

Overlay (optioneel)
Geïmpregneerd decorpapier
Geïmpregneerd
natronkernpapier
Geïmpregneerd decorpapier
Overlay (optioneell)
Afbeelding 1
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Opbouw compactlaminaat witte kern

Overlay (optioneel)
Geïmpregneerd decorpapier
Geïmpregneerd
natronkernpapier
Geïmpregneerd decorpapier
Overlay (optioneell)

Afbeelding 2

3. Transport en opslag
3.1 OPSLAG
Vanaf 10 stuks in formaat 2.790 x 2.060 mm, of groter, wordt EGGER compactlaminaat geleverd op een pallet, omhuld met folie (zie afb. 3).
Het pallet is geschikt voor langdurige opslag.
Kunststofafdekking
Kunststofband
Palletlabel
Compactlaminaat
EURODEKOR beschermingsplaat
Houtpallet

Afbeelding 3

Hoeveelheden van minder dan 10 stuks worden geleverd in standaard EURODEKOR (gemelamineerde spaanplaat) verpakking (zie afb. 4).
Kunststofafdekking
Kunststofband
Palletlabel
Compactlaminaat
EURODEKOR beschermingsplaat
Dwarslat

Afbeelding 4
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EGGER Compactlaminaten moeten in een gesloten en droge
ruimte bij een temperatuur tussen 18 en 25°C en een relatieve
luchtvochtigheid van ongeveer. 50% tot 65% opgeslagen
worden. Wanneer de originele verpakking verwijderd wordt,
moeten compactlaminaten tussen massieve, horizontale, platte
en stabiele beschermplaten opgeslagen worden. Direct contact
met de bodem en zonnestralen dient in elk geval vermeden te
worden. De bovenste plaat moet met een beklede plaat (geen
kale spaanplaat) van tenminste hetzelfde formaat beschermd
worden (zie afb.5). Indien een horizontale opslag niet mogelijk
is, mag het compactlaminaat met een vlakke tegensteun in een
hoek van 80° schuin gezet worden (zie afb. 5). Ook bij een
staande plaatsing moet het compactlaminaat door een beklede
plaat van minstens hetzelfde formaat beschermd worden.

Afbeelding 5

Fout!
Afbeelding 6

Correct!

Een foute opslagmethode kan tot permanente vervormingen van de plaat leiden.
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3.2 HANTERING
Na het verwijderen van de verpakking en vóór het verwerken moet het compactlaminaat nagekeken worden op zichtbare schade. Bij het
transporteren en de hantering van compactlaminaat moet vanwege het hoge gewicht voorzichtig gehandeld worden. Alle personen die
compactlaminaat hanteren moeten een persoonlijke beschermingsuitrusting dragen: handschoenen, veiligheidsschoenen en geschikte
werkkledij. De platen moeten opgeheven worden; er moet vermeden worden dat de decorzijdes over elkaar schuren (zie afb. 7).

Afbeelding 7

3.3 CONDITIONERING
Compactlaminaten reageren op veranderingen in hun omgevingsklimaat door veranderingen in afmeting. Daarom moeten de
omstandigheden tijdens de opslag en het verwerken zoveel mogelijk overeenkomen met de omstandigheden van het latere gebruik. Vóór
de montage moeten de compactlaminaten gedurende voldoende tijd geconditioneerd worden volgens de omstandigheden in de ruimte
waar ze later gaan toegepast worden. De aanbevelingen in verband met opslag moeten ook op werven nageleefd worden.

4. Verwerking
Vanwege de hoge dichtheid en daardoor de hogere snijkracht leidt de verwerking van compactlaminaten, in vergelijking met ander
plaatmateriaal, tot een versnelde slijtage van de werktuigen. Door de hoge dichtheid van het materiaal verslijten de werktuigen in
vergelijking met klassieke plaatmaterialen sneller. Het gebruik van een stomp of ongeschikt werktuig kan leiden tot onvoldoende snijkracht
waardoor een onaangename geur ontstaat. Meestal worden werktuigen voor hard metaal gebruikt, voor grotere aantallen en automatische
machines wordt het gebruik van werktuigen met diamantpunt aanbevolen. Om een goed resultaat te verkrijgen, moeten de snijbladen in
onberispelijke staat zijn. Om een rationele en economische montage te garanderen, is het aanbevolen om vóór het verwerken van grote
aantallen of veeleisende projecten de keuze van de werktuigen met de fabrikant af te stemmen.

4.1 AFZUIGING
De in de houtindustrie gangbare veiligheidsvoorschriften in verband met stofafzuiging, brandpreventie enz. moeten bij het ver- en
bewerken van compactlaminaten gevolgd worden. Wanneer er niet voldoende afzuiging voorzien is, moet een stofmasker gedragen
worden. De verwerking van compactlaminaat is schadeloos, maar er is een klein aantal mensen dat op allerhande stof allergisch reageert.
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4.2 FIXMATEN
Voor het snijden van fixmaten zijn plaat- of formaatcirkelzagen aan te bevelen. Voor een goed resultaat zijn verschillende factoren
belangrijk zoals stand van het zaagblad, aanvoersnelheid, toerental en zaagsnelheid. Geschikte tandvormen zijn de wisseltand en de
duplovittand met holle tand, voor een langere standtijd met een goede zaagkwaliteit wordt een trapezium-vlaktand aangeraden (zie afb.8)

Trapezium-vlaktand

Wisseltand

Duplovittand met holle tand

Afbeelding 8

Het gebruik van een voorritszaag zorgt voor een zeer goede zaagkwaliteit langs beide kanten. Door verstelbaarheid in de hoogte van het
zaagblad kan de kwaliteit van de snijkant beïnvloed worden. Optimaal is een zaaghoek van 45 graden; die wordt bereikt wanneer het
zaagblad met 10% van de diameter over de plaat uitsteekt.



bovenste snijkant niet glad => zaagblad moet hoger ingesteld worden
onderste snijkant niet glad => zaagblad moet lager ingesteld worden

De kwaliteit van de onderste snijkant kan ook verbeterd worden door onder het compactlaminaat multiplex of een harde vezelplaat te
leggen.

4.3 FREZEN
Voor het frezen van compactlaminaten worden werktuigen met diamantpunt aanbevolen, werktuigen met een punt van hard metaal zijn
slechts beperkt geschikt. Werktuigen met een gesegmenteerd zaagblad mogen niet gebruikt worden omdat de zaagsnede in het
overlappende stuk meestal zichtbaar blijft. Om een goede kwaliteit van de kanten te garanderen wordt bij het verzagen op fixmaat een
marge voor de verwerkingsmachines voorzien, deze marge hangt echter wel af van de verdere kantenbewerking. Door de grote snijdruk is
het zeer belangrijk dat onderdelen goed vastgemaakt zijn en dat werktuigen met een gecontroleerde, constante snelheid bediend worden .
Er zijn tal van mogelijkheden voor het profileren van kanten. (Zie afb.9).

Afbeelding 9

Blijvende freessporen kunnen door schuren verwijderd worden en voor een gelijkmatige kleur van de kanten kan een siliconenvrije olie
gebruikt worden. Scherpe kanten en hoeken moeten – om gevaar op verwondingen te vermijden – afgerond worden.
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4.4 BOREN
Om in compactlaminaten te boren zijn boren voor kunststof het beste geschikt. De punthoek moet tussen de 60° en 80° bedragen (zie afb.
10). Snelheid en aanvoer hangen van het gebruikte materiaal van de boor af – HSS (high speed steel), HM (hard metaal), DIA (diamant) – .
Let op de aanwijzingen van de werktuigfabrikant. Er kunnen ook spiraalboren voor metaal of hout gebruikt worden, maar dan moeten
lagere toerentallen en een lagere aanvoersnelheid gehanteerd worden.

Source: Company LEUCO, Mosquito doorgangsboor
Afbeelding 10

Bij doorgangsboren moet het compactlaminaat op een vaste ondergrond liggen, die kan aangeboord worden. Vooraleer de boor naar buiten
komt, moet de aanvoersnelheid verminderd worden om barsten te vermijden waar de boor uit de plaat komt. Bij niet doorgeboorde
boringen moet er minstens 1,5mm van de plaatdikte over blijven. Bij boringen parallel met de onderkant of bovenkant van de plaat moet er
3mm over blijven. (zie afb. 11).

Afbeelding 11

De keuze van zaag-, frees-, en boorwerktuigen moet steeds volgens de voorschriften van de werktuigfabrikant gebeuren.

5. Verwerking
Ondanks de zeer goede plaatstabiliteit, kunnen verandering in het omgevingsklimaat formaatveranderingen veroorzaken. De oriëntatie
van de cellulosevezels in het natronkraftpapier geven aan het compactlaminaat een productie- of looprichting (zie afb. 12). De formaatveranderingen zijn in de langsrichting half zo groot in vergelijking met die in de dwarsrichting. De productierichting is bij tweezijdig
decoratieve platen enkel te herkennen aan de productieafmetingen maar niet bij fixmaten. Een uitzondering hierop vormen houtdecoren of
richtinggebonden decoren. Bij het verwerken van fixmaten, moet erop gelet worden dat platen met dezelfde productierichting gebruikt
worden. Om het gevaar op verwisseling bij fixmaten moet de looprichting op de platen aangeduid worden.

Afbeelding 12

Bij verwerking en constructie moet er rekening gehouden worden met de formaatveranderingen, er moet uitgegaan worden van een speling
van 2,0mm per m.
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5.1 CUT-OUTS
Uitsnijdingen en uitsparingen voor bijvoorbeeld schakelaars, ventilatieroosters of toegangen moeten steeds afgerond worden omdat
scherpe hoeken scheuren kunnen veroorzaken. (zie afb. 13). Binnenhoeken moeten een radius van minstens 3mm hebben, alle kanten
moeten glad en zonder scheuren en kerven zijn. Ook gleuven en openingen moeten afgeschuind worden om scheuren te verlijmen.
Uitsnijdingen kunnen met een bovenfrees direct gefreesd worden of met de overeenkomstige radius worden voorgeboord en dan van
boring tot boring uitgezaagd worden. Voor inbouwcomponenten moet voldoende plaats voorzien worden voor eventuele uitzetting.

Correct!

Fout!

Afbeelding 13

5.2 BEVESTIGINGEN
Doorgangsboorgaten moeten genoeg speling vertonen om formaatwijzigingen bij temperatuurs- en vochtigheidsveranderingen te kunnen
opvangen (zie afb. 14). De diameter van de boring moet 2-3mm groter zijn dan de diameter van het bevestigingsmiddel; zo worden
scheuren vermeden. Het gebruik van schroeven met een verzonken kop moet vermeden worden; indien het niet anders kan mag dit enkel
met onderlegringen.

Afbeelding 14

Afbeelding 15

Het is perfect mogelijk om schroefdraad in het compactlaminaat te snijden, ook het gebruik van zelftappende schroeven is mogelijk.
Voor een betere schroeftrekvastheid wordt het aanbevolen om schroeven met een korte schroefdraad te gebruiken. In ieder geval
moet er voorgeboord worden. Voor schroeven parallel met de boven- of onderkant van de plaat moeten zelftappende schroeven of
spaanplaatschroeven gebruikt worden. Er moet minstens 25mm inschroefdiepte zijn en de diameter van de boring moet breed genoeg
zijn zodat de plaat niet barst.

5.3 VERBINDINGEN
Verbindingen die moeten weerstaan aan hogere druk kunnen gerealiseerd worden door de combinatie van lijm en bevestigingsmiddelen,
verbindingsstukken (bijv. uit compactlaminaat) of groeven. Informatie over verlijming vindt u onder punt 5.4 Verlijming. Wanneer er
compactlaminaat verbonden wordt, moet er steeds op gelet worden, dat de verbonden panelen steeds dezelfde productierichting volgen.
De volgende tekeningen (afb.16-20) illustreren stevige verbindingsmethoden.
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Gegroefd

Gegroefd met sponning

Afbeelding 16

Afbeelding 17

Tand en groef

Winkelhaak

Afbeelding 18

Afbeelding 19

Metaalschroef
Afbeelding 20

5.4 VERLIJMING
Compactlaminaat moet zo met elkaar verlijmd worden zodat de plaat nog kan uitzetten of krimpen. Om spanning te vermijden mogen enkel
voldoende geakklimatiseerde compactplaten in dezelfde productierichting met elkaar verlijmd worden. Verlijming van grote oppervlaktes
moet worden vermeden en noodzakelijke oplossingen voor bepaalde toepassingen dienen door een gedeeltelijke opdikking te gebeuren.
Verbindingen die het hard te verduren krijgen, bijvoorbeeld door vibraties of stoten, enz. moeten mechanisch versterkt worden.
Voorbeelden voor mogelijke hoek verbindingen vindt u onder 5.3 Verbindingen. Vóór de verlijming moeten de platen geschuurd worden en
stof-, vet-, en vuilvrij gemaakt en eventueel voorbehandeld worden.
Eigen tests zijn aan te bevelen en let op de verwerkingsrichtlijnen van de lijmfabrikant.
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Geschikte lijm voor het verlijmen van EGGER compactlaminaat
Producent

Lijmtype

Jowat® AG Detmold
Hermann Otto GmbH Fridolfing
Hermann Otto GmbH Fridolfing
Modern mounting elements

Jowat® 2K SE-Polymer 690.00
OTTOCOLL® P 85
OTTOCOLL® M500
MBE Panel-loc

Compactlaminaat kan niet enkel gedeeltelijk met zichzelf verlijmd worden maar ook met massief hout of plaatmateriaal zoals MDF of
multiplex. Dit wordt vaak toegepast voor verborgen bevestiging van compactlaminaat op een onderconstructie van wandpanelen (zie 6.1).

5.5 OPDIKKEN
Optisch dikkere platen kunnen met opdikking of met een opkant in verstek gerealiseerd worden. Bij opdikking (afb. 21) worden aan de
rand verschillende compactplaatstroken opgekleefd. Hier moet wel op de gelijke looprichting gelet worden. Voor de verlijming is
bijvoorbeeld de spanningscompenserende lijm 1K-Klebstoff Ottocoll® M500 van Otto Chemie geschikt.

Opdikken

Met een opkant

Afbeelding 21

Afbeelding 22

Voor diktes tot 100 mm of wanneer vanwege optische redenen het decor langs te kant zichtbaar moet zijn, is een opkant in verstek (afb.
22) een mogelijke oplossing. Eerst worden de te verbinden delen in 45° verstek gezaagd en wordt het stuk met de binnenkant naar onder
op een plat oppervlak gelegd, zodat de punten van het verstek mekaar aanraken. Op deze voeg wordt dan een tape aangebracht. Dan
moeten beide onderdelen voorzichtig omgedraaid worden. Daarna wordt de lijm aangebracht (afb. 23) en wordt het kortere element (de
opkant) naar omhoog gebracht (afb.24). Tot de lijm uitgehard is, moet de opkant met een tape op zijn plaats gehouden worden. Als
mogelijke lijm kan OTTOCOLL® P85 gebruikt worden.

Afbeelding 23

Afbeelding 24
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6. Toepassingen
6.1 WANDBEKLEIDING
EGGER compactlaminaat is op basis van zijn robuuste en duurzame eigenschappen geschikt voor wandbekledingen voor
binnentoepassingen. Voor dit type applicatie bevelen we compactlaminaat met een minimale dikte van 8mm aan. De wanden moeten
compleet droog zijn alvorens de bekleding aan te brengen. Het is essentieel dat er voldoende ruimte voor luchtcirculatie voorzien wordt.
Het materiaal mag niet blootgesteld worden aan ingesloten vochtigheid. Alle panelen moeten volgens dezelfde productierichting
aangebracht worden.

6.1.1 ONDERCONSTRUCTIE EN LUCHTCIRCULATIE
Compactlaminaat moet aangebracht worden op een stevige, stabiele en roestbestendige onderconstructie die niet enkel het gewicht van
de platen kan dragen maar ook voldoende ventilatie achter de platen toelaat. In het geval van gipsplaten moeten zowel de bevestiging van
de onderconstructie als het compactlaminaat aan het kaderwerk verankerd worden (zie afb. 25).
Kaderwerk
Isolatie

Lijmstrook
Montageband

Strook compactlaminaat
Twee lagen
gipsvezelplaat

Compact
laminate
Afbeelding 25

Detail afbeelding 25 – onzichtbaar verkleefd

Verschillende omgevingsfactoren voor en achter de platen kunnen vervorming veroorzaken. Daarom is het essentieel dat alle
bevestigingsconstructies voor compactlaminaat voldoende ruimte achter de panelen voorzien voor luchtcirculatie/ventilatie zodat de
temperatuur en vochtigheidsgraad kunnen egaliseren.
De verbindingselementen moeten op de ondergrond en het gewicht van de wandbekleding afgestemd worden. Andere klimatologische
omstandigheden voor en achter de plaat kunnen tot vervorming leiden. Daarom moet er bij wandbekleding met compactlaminaat steeds
voldoende verluchting voorzien worden om de temperatuur en de vochtigheid aan beide kanten op elkaar af te stemmen.
Een onderconstructie met verticale latten verhindert de luchtcirculatie niet. Bij horizontale latten moet voor voldoende ventilatie gezorgd
worden. De onderconstructie moet volledig waterpas zijn, zowel loodrecht als volledig horizontaal zodat het hele paneel spanningsvrij kan
gemonteerd worden. Geschikte verticaal onderframes kunnen gemaakt worden van hout, aluminium of compactlaminaat (zie afb. 26).
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Houten
latten
EPDM
dichtingsband

Detail afbeelding 26 – zichtbaar verschroefd

Afbeelding 26

De maximale afstand tussen de latten hangt af van de dikte van de panelen (zie. afb. 29). Het is belangrijk dat de luchttoevoer en – afvoer
vrij blijven zodat de nodige luchtcirculatie niet verhinderd wordt. Let erop, dat de vochtigheidsgraad van de ondergrond niet te hard afwijkt
van de latere vochtigheid van het bouwelement.

6.1.2 ZICHTBARE MECHANISCHE BEVESTIGING
Wanneer het compactlaminaat door middel van schroeven op de onderconstructie bevestigd is, moet er voldoende speling voorzien
worden. Daarom worden op elk element glijdende punten (zie afb. 28) en vaste punten (zie afb. 27) voorzien. Het vaste punt dient voor een
gelijkmatige verdeling van de speling en moet zo centraal mogelijk aangebracht worden (zie afb. 29). De boordiameter is even groot als de
diameter van het bevestigingsmiddel. De boordiameter van de glijdende punten moeten 2-3mm groter zijn dan het bevestigingsmiddel. Het
boorgat moet door de schroefkop afgedekt worden, indien nodig moeten sluitringen gebruikt worden. In de afbeeldingen wordt op de
houten onderconstructie een EPDM- dichtingsband ter bescherming tegen vocht aangebracht.

EPDM
dichtingsband

Afbeelding 27 – Vast punt

Afbeelding 28 – Glijdend punt

Basis voor het vastleggen van de benodigde speling is de grootste afstand van het vaste punt tot de plaatrand. De boordiameter van het
glijdende punt moet per meter afstand met 2mm vergroot worden. Voor binnenruimtes kunnen de bevestigingsafstanden uit de volgende
tabel gebruikt worden.
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Plaatdikte

Maximale bevestigingsafstand

[mm]

a [mm]

b [mm]

6

615

400

8

790

500

10

920

670

12

960

900

13

970

920

EGGER compactlaminaat heeft vanaf > 6mm een
zelfdragende functie.

= vast punt, = glijdend punt
Afbeelding 29

6.1.3 ONZICHTBARE MECHANISCHE
MECHANIS
BEVESTIGING
De onzichtbare bevestiging van compactlaminaten door ophanging
g maakt een eenvoudige demontage mogelijk en is optisch
aantrekkelijker dan een montage met zichtbare bevestigingen. De platen kunnen snel en gemakkelijk afgenomen worden en de leidingen
en buizen erachter zijn goed bereikbaar. Een ander voordeel is, dat –afhankelijk
afhankelijk van het bevestigingssysteembevestigingssysteem de positie van de elementen
later kan aangepast worden. Bovendien kunnen ze spanningsvrij gemonteerd worden. Voor alle bevestigingsmethodes voor ophangen
moet voldoende spelingsruimte
te voorzien zijn om de platen hoger
hoge of lager te bevestigen. Deze luchtspleet blijft als schaduwvoeg zichtbaar.
Bevesting met profielen – Voor deze bevestigingswijze worden er groeven aangebracht in de horizontale onderconstructie om het profiel
dat aan het wandelement bevestigd is, in te steken. Om het inpassen te vergemakkelijken moet het profiel dunner dan de groef zijn. De
profielen op de compactplaat mogen niet de hele breedte van het element hebben, maar moeten onderbroken zijn zodat er luchtcirculatie
luchtci
mogelijk blijft. Profielen uit bijvoorbeeld
ijvoorbeeld multiplex of metalen Z-profielen zijn uitstekend geschikt. Wanneer bij dunne compactlaminaten
geen veilige bevestiging met schroeven mogelijk is, kan nog altijd extra lijm gebruikt
gebruik worden.
Ophangen met metaalbeslag– Voor de bevestiging van wandelementen
wa
worden ook
ok metalen systemen aangeboden (zie afb. 30). Het
gekozen systeem moet volgens de richtlijnen van de fabrikant geplaatst worden om een veilige bevestiging te garanderen.
garanderen.
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Afbeelding 30

6.1.4 LIJMEN
Compactlaminaat kan ook gemonteerd worden door de platen met speciaal daarvoor ontwikkelde elastische lijmsystemen aan de vaste
onderconstructie te lijmen. De lijmsystemen bestaan uit de lijm, een dubbelzijdige montagetape en producten om de oppervlakken voor te
bereiden. De montageband dient als eerste bevestiging en de bevestiging op lange termijn gebeurt door de lijm. Volg steeds de instructies
van de lijmfabrikanten. Een lijmsysteem zoals boven beschreven wordt aangeboden door de firma's MBE, Innotec en DKS, bijvoorbeeld:

Moderne Befestigungs Elemente GmbH – Siemensstraße 1 – D 58706 Menden – www.mbd-gmbh.de
Innotec – Achenstrasse 2 – 6322 Kirchbichl – www.innotec.at
DKS Technik GmbH – Bundesstraße 152b – A-6220 Buch in Tirol – www.dks.at
Lijm
Strook compactlaminaat
Montageband

Compactlaminaat

Afbeelding 31

6.1.5 VOEGEN
Er zijn talrijke mogelijkheden om verticale en horizontale voegen uit te werken (zie afb. 32) Er moet steeds wel op gelet worden, dat de
elementen genoeg uitzettingsruimte hebben.

Afbeelding 32

6.2 STOOTBESCHERMING OF GEDEELTELIJKE WANDBEKLEDING
Een stootbescherming of gedeeltelijke wandbekleding wordt gebruikt wanneer de wand het hard te verduren krijgt zoals bijvoorbeeld in
ziekenhuizen. In ziekenhuizen wordt vaak compactlaminaat gebruikt omdat het robuust en gemakkelijk te onderhouden is. Naast halfhoge
wandbekledingen (zie afb. 33) wordt ook stootbeschermingsstroken vaak toegepast. Bij dit soort stroken wordt de strook compactlaminaat
direct en zichtbaar verschroefd aan de wand bevestigd. Door gebrek aan verluchting moet wel een dampscherm tussen de wand en het
compactlaminaat worden aangebracht.
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Gipsvezelplaat
met behang

Hoek uit
edelstaal

Compactlaminaat
Afbeelding 33 – halfhoge wandbekleding – droogbouwwand (latwerk)

Detail afbeelding 33 – gekleefd

Compactlaminaat

Dampscherm

Afbeelding 34 – massieve wand met stootbeschermingsstrook

Detail afbeelding 34 – geschroefd

6.3 AFSCHEIDINGEN VOOR SANITAIR EN DOUCHES
Wanneer compactlaminaten ingezet worden in sanitaire ruimtes, moet er bij de
constructie en montage op gelet worden, dat de compactlaminaten niet in contact komen
met staand vocht en dat er voldoende verluchting is. Voor de onderconstructies en
bevestiging moeten roestvrije materialen gebruikt worden. Bij gebruik in zeer vochtige
ruimtes moeten hoekverbindingen mechanisch – met bijvoorbeeld pluggen of pennen –
uitgevoerd worden en moeten waterdichte lijmen gebruikt worden.
Bij gebruik in druk betrede commerciële ruimtes moet er een afstand van 120mm tussen
de onderkant van de plaat en de vloer zijn. – zie afb. 35.

Afbeelding 35

Afstand 120 mm
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In niet-commerciële sanitaire ruimtes en/of hotels kan ook compactlaminaat gebruikt worden. Het is belangrijk dat er voor voldoende
verluchting gezorgd wordt en dat het compactlaminaat na gebruik van de douche kan drogen. Voor de constructie en als
bevestigingsmiddel moeten corrosievrije materialen gebruikt worden. Ook moeten zuigende minerale ondergronden zoals pleister met een
waterdichte, elastische grondlaag voorbehandeld worden. Deze grondlaag verhindert dat het water in de ondergrond dringt en heeft een
hoog waterafstotend vermogen. Bij het “Zentralverband Deutsches Baugewerbe” is er een technische fiche in verband met zulke
afdichtingslagen “afdichting in combinatie met tegels en platen”. De technische fiche beschrijft vloeibaar aan te brengen grondlagen in
combinatie met tegels of platen voor binnen- en buitentoepassingen rekening houdend met vochtigheidsklassen en ondergronden. De
firma Knauf biedt zo een afdichtingsmiddel aan (“Flächendicht”). De vochtigheidsklassen moeten met de fabrikant of de aanbieder worden
afgestemd en de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant moeten worden opgevolgd. Hier volgen twee voorbeelden voor mogelijke
constructies (zie afb. 36 en 37).

Afgedichte
ondergrond

Aluminium strook

Siliconenvoeg

Compriband
(dichtingsband)
Compactlaminaat
Afbeelding 36 – verlijmde compactplaat oplossing 1

Detail 1 afbeelding 36 – hoekoplossing

Luchtspleet

Montageband
Lijmstrook

Siliconenvoeg

Compriband
(dichtingsband)
Detail 2 afbeelding 36 – afsluiting onderaan

Detail 3 afbeelding 36 – afsluiting bovenaan
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Stroken
compactlaminaat

Afbeelding 37 – verlijmde compactplaat oplossing 2

Detail 1 afbeelding 37 – hoekoplossing

Luchtspleet

Luchtspleet

Afstand tot vloer
min. 50 mm
Tegelplint
Siliconenvoeg
Detail 2 afbeelding 37 – afsluiting onderaan

Detail 3 afbeelding 37 – afsluiting bovenaan

6.4 DRAAIDEUREN
De deuren mogen niet breder zijn dan hun hoogte. Omdat formaatveranderingen in de lengterichting maar half zo groot zijn dan in de
breedte, is het aan te raden, de deurbladen in de lengterichting uit de compactlaminaten te snijden. Een te groot temperatuursverschil of
verschil in luchtvochtigheid voor en achter de deur kan aanleiding geven tot vervorming. Daarom moet er bij installatie van de platen in
kleedcabines en in sanitairblokken op gelet worden dat er voldoende luchtcirculatie is. Beslissende factoren voor het scharnieraantal zijn
deurbreedte, -hoogte en –gewicht. Verdere factoren zoals installatieplaats en verdere belasting zoals bijvoorbeeld kledinghaken, kunnen
zeer verschillend zijn en moeten dus steeds in acht genomen worden.
Daarom zijn de gegevens (zie afb.38) enkel een richtwaarde voor een deur van 10mm dik en 600mm breed. Een proefopstelling is aan te
bevelen. Bij hoge gewichtsbelasting mag een extra scharnier maximaal 100 mm onder de bovenste scharnier bevestigd worden. De
minimale afstand van bovenste en onderste scharnier tot rand van de plaat (X) mag maximaal 100mm bedragen. Geschikte scharnieren
worden onder andere aangeboden door bijvoorveeld de firma’s HAEFELE of Prämeta aangeboden (zie afb. 39).
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Bron: Company HAEFELE
Speciale scharnier – Article 344.75.051
Afbeelding 39

Afbeelding 38

6.5 TAFELBLADEN
Compactlaminaten zijn zeer geschikt voor het gebruik als tafelblad; bijvoorbeeld kantoor-, schrijf-, school-, vergader- en labotafels. Op het
gebied van plaatdikte, bevestigingsafstand en overhangend gedeelte over het onderstel moet er rekening gehouden worden met de te
verwachten belasting. Tafelbladen moeten minstens 10mm dik zijn, zodat er genoeg materiaal is om de bevestigingsschroeven in vast te
maken. De bevestiging aan het onderstel kan op verschillende manieren gebeuren op voorwaarde dat de montage spanningsvrij is.
Schroeven kunnen direct in de plaat geschroefd worden of er kan een schroefdraadinsert gebruikt worden. Bij de bevestiging op de
onderconstructie moet er genoeg speling voorzien worden: de diameter van de boring moet 2-3mm groter zijn dan de diameter van het
bevestigingsmiddel (zie afb. 40).
Plaatdikte

Overhang

Bevestigingsafstand

[mm]

[mm]

[mm]

10

310

170

12

390

240

13

440

270

Afbeelding 40

Overhang
Bevestigingsafstand

Afbeelding 41
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6.4 INBOUW VAN SPOELBAKKEN
Compactlaminaten worden ook vaak gebruikt als werkblad in de keuken of in toiletten als wastafels.
Voor deze toepassingen worden vaak spoelbakken ingebouwd. Onderstaande oplossingen worden meestal toegepast.

Afbeelding 42

Detail afbeelding 42

Afbeelding 43

Detail afbeelding 43

7. Aanbevelingen voor reiniging en gebruik
Dankzij het duurzame, hygiënische en ondoordringbare laminaatoppervlak vraagt EGGER laminaat geen bijzonder onderhoud. Vlekken of
gemorste stoffen zoals thee, koffie, wijn enz. worden best onmiddellijk schoongemaakt, want hoe langer de stoffen kunnen inwerken, hoe
moeilijker ze kunnen worden verwijderd. Indien nodig mogen zachte reinigingsmiddelen worden gebruikt. De reinigingsmiddelen mogen
vooral geen schurende of slijpende bestanddelen bevatten, omdat die het glansniveau beïnvloeden en krassen veroorzaken. Alle soorten
vlekken kunnen voorkomen, van lichte en verse tot sterke en hardnekkige vlekken, veroorzaakt door de meest uiteenlopende stoffen.
Daarom is de juiste manier van reinigen belangrijk.

Bij dagelijks gebruik dient u met de volgende aanbevelingen rekening te houden:
Door het uitdrukken van brandende sigaretten op laminaatoppervlakken wordt het oppervlak beschadigd.
Gebruik steeds een asbak.
Laminaatoppervlakken mogen niet als snijvlak worden gebruikt, omdat messneden ook op duurzaam laminaat snijsporen
achterlaten. Gebruik steeds een snijplank.
Heet kookgereedschap, zoals potten en pannen, dat recht van de kookplaat of uit de bakoven komt, mag niet rechtstreeks
op het laminaat worden gezet, omdat door de warmte-inwerking het glansniveau kan veranderen of het oppervlak kan worden
beschadigd. Gebruik steeds een onderlegger.
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Gemorste vloeistoffen moeten altijd onmiddellijk worden opgenomen of verwijderd, omdat het langer inwerken van bepaalde
stoffen het glansniveau van het laminaatoppervlak kan beïnvloeden. Vooral bij uitsnijdingen en verbindingen moeten
gemorste vloeistoffen steeds zo snel mogelijk worden opgeveegd.
Deze aanbevelingen gelden vooral voor matte en glanzende laminaatoppervlakken, die opvallen door hun uitzicht en structuur, maar
waarop gebruikssporen snel zichtbaar zijn.
Meer informatie vindt u in de technische fiche „Aanbevelingen voor reiniging en gebruik EGGER decoratief laminaat"

8. Afvalverwerking

FL_02/14
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten.

Compactlaminaten zijn op basis van hun hoge hittewaarde geschikt om te verwerken in geschikte verbrandingsinstallaties. De
landspecifieke wetten en verordeningen moeten nageleefd worden.

De gegevens in deze fiche zijn gebaseerd op praktijkervaringen en eigen testen en komen overeen met de huidige stand van onze kennis. Ze zijn bedoeld als informatie en houden geen
toezeggingen met betrekking tot producteigenschappen of geschiktheid voor bepaalde doeleinden in. Daarenboven kunnen er door de constante evolutie van EGGER compactlaminaten
en door veranderingen in normen en wettelijke documenten technische wijzigingen voorkomen. Daarom is de inhoud van deze verwerkingsrichtlijnen niet als gebruiksaanwijzing of
rechtsbindend document te beschouwen. In principe gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
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