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Felhasználása: 
Az Egger Eurodekor faforgácslapokat vízszintesen és függőlegesen használható fel 
bútorgyártásban és belsőépítészeti tervezésben, mint például front felületekhez, korpuszokhoz, 
polcokhoz, gardróbszekrényekhez vagy falburkolatokhoz. 
Kondicionálás: 
A környezeti viszonyokban beálló változások hatására az Egger Eurodekor faforgácslapok mérete 
bizonyos mértékben megváltozhat. Az Egger fa alapú termékeket zárt raktárban vagy műhelyben, 
stabil klímával (T≥10°C) kb. 50-60% relatív páratartalom mellett kell tárolni és feldolgozni. A 
tárolási és feldolgozási feltételeknek meg kell felelniük a későbbi felhasználási helynek. A beépítés 
előtt célszerű megfelelő ideig pihentetni a faforgácslap elemeit a beépítés helyén. 
Tárolás: 
Az optimális lapos tárolás érdekében el kell kerülni a következő negatív hatásokat a termékre a 
szállítás, tárolás és feldolgozás során: 
• Tárolás hűtő- vagy fűtőberendezések vagy más hőforrások közvetlen közelében 
• Közvetlen hőnek és napfénynek való kitettség (kültéri UV fény) 
A lapokat zárt, száraz helyiségben, kb. 18–25 °C hőmérsékleten, és kb. 50–60% relatív 
nedvességtartalom mellett kell tárolni. Amennyiben a rakat eredeti csomagolást eltávolítják, 
abban az esetben az alábbi módon kell tárolni, sík talajon egyforma vastagságú gerendákon, a 
hosszúságuknak pedig meg kell egyezni a tábla méretével. A gerendák közti távolság a faforgácslap 
vastagságától függ, ≥15 mm lapvastagságnál 800 mm távolság ajánlott. A padlózattal való 
közvetlen érintkezést és/vagy a közvetlen napsugárzást minden esetben kerülni kell. A legfelső 
lemeztáblát célszerű legalább akkora, vagy nagyobb méretű rétegelt védőlemezzel letakarni (erre a 
célra natúr forgácslap nem használható). Ott, ahol a vízszintes tárolás nem oldható meg, a lapokat 
célszerű kb. 80°-os szögben döntött állványon tárolni, és a felszínt és végeket alátámasztani. 
Függőleges tárolásnál legalább vele egyforma nagyságú, rétegelt védőlemezt kell használni, amely 
teljesen befedi. 
A helytelen tárolás a tábla alakjának maradandó torzulását eredményezheti. 
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Megmunkálás: 
A tompa, vagy alkalmatlan szerszámok használata tökéletlen gépi megmunkáláshoz vezet. 
Korlátozott mértékben keményfém betétes szerszámok használhatók, de általában ajánlatos 
gyémánthegyű szerszámokat alkalmazni nagy darabszámok esetén, és automata megmunkáló 
központokban. A legmegfelelőbb szerszám kiválasztásáról tanácsos kikérni a szerszámgyártók 
véleményét. 
A vágáskor jelentkező nagy nyomás miatt különösen fontos a munkadarab biztonságos rögzítése, 
és a szerszám mozgásának ellenőrzése. 
A lapanyagból kivágott részek (pl. beépített lámpa, egyéb berendezések) esetén a sarkokat 
rádiusszal ellátva kell kivágni (minimális sugár > 5 mm), mivel az éles élek káros hatással vannak 
az anyagra, és repedések kialakulásához vezethetnek. 
A nem átmenő furatok a lap felületére merőlegesen, az úgynevezett zsákfuratok esetében a 
minimális megmaradó táblavastagság 3 mm. A lap felületével párhuzamos lyukak esetén a 
minimális megmaradó lapvastagság, amelynek a furat mindkét oldalán meg kell maradnia, 3 mm. 
Tisztítás: 
A tisztításhoz a hagyományos karcmentes folyékony tisztítószerek használhatók. Maró hatású 
tisztítószer (pl. vízkőoldó) használata kárt tehet a felületben! A felület tisztítása hagyományos 
háztartási tisztítószerekkel történhet. Szemcsés, karcoló vagy maró hatású tisztítószerek kárt 
tehetnek az anyagban. Minden esetben tisztítás után száraz felületet kell hagyni. Javasoljuk, hogy 
felhasználás előtt minden tisztítószerrel egy nem látszó felületen végezzen próbát. 
Figyelem! 
A felületre magasról leejtett kemény és nehéz tárgyak maradandó felületkárosodást okoznak. A 
felület magas hőmérséklet hatására (pl. tűzhelyről levett vagy sütőből kivett edények talpa) 
károsodhat! A lapok közvetlen felületén fémsúroló, kés, illetve egyéb vágóeszköz karcolódást 
okozhat, ezért használatukat kerülni kell! 
 
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! 


