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Használati és beépítési útmutató:  
A beépített alkatrészek látszó éleit, vagy a termék saját bevonó anyagával megegyező élzáró 
lamináttal, vagy egyéb vízszigetelést biztosító anyagból készült élzáróval, teljes ragasztótelítettségi 
állapotban vízmentesen kell lezárni. 
A munkalapba épített mosogatók, berendezések kivágásainál a beszivárgó víz ellen tömítőanyaggal 
kell védeni a lapok megmunkált éleit. Minden, a bevonó laminátum megbontásával (fúrásával, 
vágásával, marásával) járó beépítésnél a megbontott felületet vízmentesen kell tömíteni. A lapok 
hordozóanyaga szabvány szerinti (E1) minőségű faforgácslap, ezért vízzel történő érintkezése 
lapdagadást, károsodást okoz. Az élek tömítésén túl a beépítendő berendezésekhez adott 
tömítőanyagokat is alkalmazni kell! 
A beépített berendezések kivágásait olyan módon kell kialakítani, hogy a megmunkálás ill. a 
használat során a felületen repedések ne keletkezzenek. A repedések kialakulása elkerülhető a 
sarokkivágások íves kialakításával. Az ívek sugarainak min. 6 mm-nek kell lennie. Az élek 
megmunkálásához keményfém lapkás szerszámokat célszerű használni, betartva a faforgácslapra 
vonatkozó forgácsolási előírásokat. Lyukfűrész használata esetén a kivágást hátoldalról kell 
elvégezni, ezáltal a fűrész okozta repedések elkerülhetők. Forgácsolás után az éleket célszerű 
csiszolóanyaggal egyenletesen simává kialakítani. 
A lapokba kerülő használati tárgyakat a kivágásokban központosan kell elhelyezni, ezáltal elérhető 
a felületek egyenletes tömítettsége. Továbbá a főzőlapok beépítésénél az éleket a túlzott 
felmelegedéstől is védeni kell. A sugárzó hő ellen alumínium élzáróval, ill. alufólia csíkkal lehet 
védekezni. 
Mosogatógépek, sütők munkalap alá történő beépítése esetén a kiáramló gőz és hő okozta 
károsodások elkerülése érdekében a munkalap alján minden esetben biztosítani kell a vízzárást és 
hőterelést a készülékhez csomagolt hőterelő lemezzel és/vagy öntapadós alumínium szalaggal. 
A lapok csavarozása esetén a csavarfuratokat a lapok bevonó anyagán a csavar átmérőjénél 1 mm-el 
nagyobb átmérőjű fúróval kell kialakítani, hogy a csavar behajtásakor fellépő feszültségek ne 
okozzanak káros repedéseket a bevonó anyagban. Azokon a felületeken, ahol a csavarozott rész 
vízzel érintkezhet, ott a csavar behajtása előtt a furatba képlékeny tömítőanyagot kell helyezni, ill. 
tömítőgyűrűt kell alkalmazni.  
A munkalapok fallal történő csatlakozásánál ügyelni kell arra, hogy a lapok ne a fal felé lejtsenek. A 
falcsatlakozásnál a fal és a munkalap közötti részt tömíteni kell oly módon, hogy a tömítőanyag a 
munkalap felső lapjára is rátakarjon.  
A munka- és asztallapok csatlakozásainál ügyelni kell az illesztések pontosságára. A toldások ill. 
csatlakozások megoldhatók fém toldó lécekkel, vagy tompa illesztéssel. A tompa illesztések 
alkalmazása esetén az egysíkúságot valamilyen idegen csappal biztosítani kell és összehúzó 
vasalással kell rögzíteni egymáshoz. Az élek közé az összehúzó vasalás megszorítása előtt tömítő 
masszát kell helyezni, majd a fixálás után a felületekről a kitüremkedő tömítőanyagot le kell 
tisztítani. A fém toldó léceknél is ajánlatos tömítő masszát használni. 
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A magasfényű munkalapok felületét borító védőfóliát csak a beépítés után szabad eltávolítani, hogy 
a gyártás során kialakuló sérülések (karcolódások) elkerülhetők legyenek. 
Fontos kiegészítője a konyhai munkalapnak a vízzáró. Szakszerű beszerelése esetén megvédi a 
munkalapot a víz beszivárgás káros hatásaitól. Típusától függetlenül a csempéhez és munkalaphoz 
is mindenütt szorosan kell illeszteni a vízzárót, így biztosíthatjuk a tökéletes vízzárást és a végzáró 
sapkák pozícióját. 
Tárolás: 
Munkalapokat és asztallapokat zárt, száraz helyiségben, kb. 18–25 °C hőmérsékleten, és kb. 50–
65% relatív nedvességtartalom mellett kell tárolni. Amennyiben a rakat eredeti csomagolást 
eltávolítják, abban az esetben a lapok teljes felületén alátámasztva, vele azonos méretű, vagy 
nagyobb, robusztus, lapos és vízszintes alátétlemezeken kell tárolni. 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. 
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. Javasoljuk, hogy felhasználás előtt minden tisztítószerrel egy nem látszó 
felületen végezzen próbát. 
Figyelem! 
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
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! 


