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Vásárlói tájékoztató 
EGGER PERFECTSENSE LAKKOZOTT LAPOK 
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A PerfectSense a prémium magasfényű és matt MDF lapok termékcsaládja. Az UV-technológián 
alapuló innovatív, új bevonatképzési eljárásnak köszönhetően számos meglévő EGGER dekort 
kínálunk ujjlenyomatnak jobban ellenálló felülettel PerfectSense Matt, és hihetetlen felületi 
stabilitást és mélység hatást nyújtó PerfectSense Gloss kivitelben egyaránt. Magas hőkibocsátású 
készülékek beépítésénél (pl. gáztűzhelyek) szem előtt kell tartani, hogy a sugárzó hő kárt tehet az 
ajtó borításában. Sütő mellé történő beépítéskor a cégünk által forgalmazott hőterelő lemez 
alkalmazásával előzhetjük meg a károsodást. A terméket óvni kell tűző napsütéstől és sugárzó 
hőtől. A termék méretre vágva, színazonos élanyaggal és a frontfelületet védőfóliával ellátva kerül 
forgalomba. A védő fóliát kizárólag csak a beszerelés után szabad eltávolítani! A termék felülete 
mérsékelten karcálló. 
PerfectSense MDF lapok felületének vizsgálata: 
Az alábbi pontok alapján kell megvizsgálni a felület 
megfelelőségét (mellékelt ábra szerint): 

- 700 mm távolságból kell tekinteni a lapanyagot, 
- 30° betekintési szögből kell megvizsgálni, 
- fényforrás színhőmérséklete 6500 Kelvin 

(természetes fény, szórt fény), 
- megvilágítás erőssége 1000-2000 lx, 
- egyszeri megfigyelés időtartalma nem haladhatja 

meg a max. 20mp-t. 
Amennyiben az összes feltétel megléte mellett 
megvizsgáltuk és nem felel meg a minősége a 
kritériumoknak, akkor a termék hibásnak tekinthető. 
 
 
 
 
 
 
 
Méret tűréshatárok: 
A gyártási technológia következtében az ajtók mérettűrése 600 mm-ig ±0,5 mm, 600 mm felett ±1 
mm, magassági és szélességi méretben egyaránt. A bútor megjelenését ezek az eltérések a 
vasalatok állíthatóságának köszönhetően nem befolyásolják. 
A gyártók bizonyos színtoleranciával dolgoznak, ami azt jelenti, hogy az egyszerre legyártott 
mennyiségekre tudják csak a tökéletes színegyezőséget garantálni, az egyes gyártások között a 
tolerancia határok között minimális színeltérések előfordulhatnak. Ezért javasoljuk egy bútor 
alapanyagát egy rendelésben cégünk felé leadni, a színazonosságot így tudjuk a legnagyobb eséllyel 
biztosítani 
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Tisztítás: 
A tisztítást meleg vízzel, tiszta törlőronggyal vagy mikroszálas kendővel javasoljuk. Használható 
továbbá olyan kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószerek, szappanok, amelyek 
nem tartalmaznak súroló részecskéket. (Új tisztítószer alkalmazása esetén végezzen próbát egy 
kevésbé látszó kis felületen.) A tisztítás végén tiszta vízzel le kell törölni és a tisztító-szereket 
maradéktalanul el kell távolítani, hogy a tejüveg szerű felületi elváltozást meg tudjuk akadályozni. 
Jó nedvszívó képességű, tiszta törlő, vagy papírtörlő kendővel a felületet szárazra kell törölni. 
Ajánlott a rendszeres tisztítás, mert az elhanyagolt felületen a szennyeződés (kávé, olaj, stb.) kárt 
okozhat. Kimondottan ezért javasoljuk az azonnali tisztítást és szennyeződés eltávolítást! 
Súrolószer, illetve szemcsés tisztítószer, valamint dörzsölő hatású tisztító eszköz alkalmazása tilos! 
A használat során figyelembe kell venni, hogy a mechanikai hatások (pl. dörzsölés) károsodást 
okozhatnak a felületen. 
Figyelem! 
Az idő múlásával a napfény hatására enyhe elszíneződés léphet fel!  
A lapot csak függőleges felületként alkalmazza! 
A lap hibásnak minősül, amennyiben 1m2-nyi felületen egy, legalább 5mm, vagy kettő, legalább 
3mm átmérőjű, egymástól 25cm távolságon belüli hiba található. 
 
Figyelem!  
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegáinknál! 
 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói 
tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési 
filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig 
vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 


