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DANE TECHNICZNE 

EGGER EUROSPAN® BLATY ROBOCZE 
 
Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2011 
 
 
 
 

EGGER EUROSPAN® blaty robocze to elementy łączone, składające się z  EUROSPAN® płyt wiórowych E1, pokrytych dekoracyjnymi EGGER 

laminatami na powierzchni i/ lub w miejscu profilu. W zależności od oczekiwań klienta produkowane są różne modele, na różnych 

materiałach nośnych oraz z użyciem laminatów o różnej grubości. 

Zastosowanie 

Dzięki nowoczesnej stylistyce i funkcjonalności blaty robocze EUROSPAN® znajdują zastosowanie w kuchni, łazience, biurze jak również 

przy budowie lad sklepowych i mebli mieszkalnych. 

Magazynowanie/ obróbka 

MAGAZYNOWANIE 

W zamkniętych i suchych pomieszczeniach, położone horyzontalnie (ok. 20°C i relatywna wilgotność powietrza 55 do 65%), by wykluczyć 

wygięcie lub zmianę wymiarów z przyczyn klimatycznych. Niedopuszczalne jest składowanie pionowe. By uniknąć szkód związanych z 

magazynowaniem, należy stosować jedynie nadające się do tego systemy regałów oraz przeprowadzać zmiany miejsc magazynowania z 

należytą starannością. 

OBRÓBKA 

Obróbka EUROSPAN® blatów roboczych może być wykonywana przy użyciu powszechnie dostępnych maszyn do obróbki drewna. 

Bliższe informacje można znaleźć w dokumencie „Zalecenia dotyczące obróbki EGGER EUROSPAN® blatów roboczych“.  

Cechy jakościowe/ dane techniczne 

Istotne cechy jakościowe płyt pokrytych laminatem względnie blatów roboczych są określone poprzez zastosowanie laminatów zgodnych z 

normą EN 438:2005. Ponieważ chodzi głównie o blaty wykonane jako postforming, laminat został sklasyfikowany jako HGP (Horizontal 

General-purpose Postforming). Oznacza to możliwość zastosowania na powierzchniach poziomych przy uwzględnieniu wymagań 

postformingu. Dla istotnych cech jakościowych wymagane są wysokie wartości wytrzymałości jak odporność na ścieranie, uderzenia i 

zarysowania, oznaczone wartością 3. 
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Właściwość Metoda badania wg EN 438-2 Jednostka Wartość Wynik 

Odporność na ścieranie 10 obroty ≥ 350 3 

Odporność na zarysowania 25 stopień 3 3 

Odporność na uderzenia – uderzenie kulką 20 Newton ≥ 20 3 

Inne cechy jakościowe 

Cecha jakościowa Jednostka Wynik Norma 

Odporność na ciepło  stopień 4 EN 438-2:2005 

Odporność na parę wodną  stopień 4 EN 438-2:2005 

Odporność na plamy grupa  1 i 2 stopień 5 EN 438-2:2005 

Odporność na plamy grupa 3  stopień 4 EN 438-2:2005 

Odporność na płowienie (lampa ksenonowa) skala szarości 4 - 5 EN 438-2:2005 

Odporność na żar papierosa stopień 3 EN 438-2:2005 

Rodzaj nośnika EUROSPAN® E1 EUROSPAN® E1, P3  

Wytrzymałość na zginanie 

>25 – 32 mm 

>32 – 40 mm 

≥  8,5 N/mm² 

≥  7,0  N/mm² 

≥  11,0 N/mm² 

≥  9,0 N/mm² 
 EN 310 

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 

>25 – 32 mm 

>32 – 40 mm 

≥  0,17 N/mm² 

≥  0,14 N/mm² 

≥  0,35 N/mm² 

≥  0,30 N/mm² 
 EN 319 

Pęcznienie 24 h 

>25 – 32 mm 

>32 – 40 mm 

nie podlega normie 

nie podlega normie 

≤ 13 % 

≤ 12 % 
EN 317 

Wytrzymałość na odrywanie * ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² EN 311 

* podane dane są wartościami średnimi 

Dane techniczne / tolerancje / wymiary  

Płyta nośna: EUROSPAN® płyta wiórowa E1 zgodnie z EN 312 

Typ płyty nośnej: zgodnie z Tabelą „Inne cechy jakościowe” 

Materiał wierzchni: EGGER laminat zgodnie z normą EN 438:2005 

Grubość laminatu: laminat CPL o grubości 0,6 mm 

Długości standardowe: 5.600 mm, 5.200 mm, 4.100 mm, 3.660 mm i 3.050 mm 

Tolerancja długości: wyrób podstawowy -5/+10 mm 

Szerokości standardowe: patrz tabela modeli 

Tolerancja szerokości: ≤ 500 mm ± 0,5 mm 

  ≥ 500 mm dla kolejnych 100 mm dodatkowo ± 0,5 mm 

Grubości standardowe: 28 mm i 38 mm 

Tolerancja grubości: ± 0,4 mm 

Kąty proste: 2,0 mm na każde 1.000 mm długości ramienia kąta 

Prostoliniowość krawędzi: 0,5 mm na każde 1.000 mm długości ramienia kąta 

Promień zaoblenia*: - 0/+ 0,5 mm 
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Klejenie powierzchni: D3 zgodnie z DIN EN 204 

Klejenie postformingowe: D2 zgodnie z DIN EN 204 

Tylnia krawędź: wykończona klejem topliwym 

*wymienione tolerancje mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy są stosowane specjalne profile 

EGGER EUROSPAN® blaty robocze dostępne są jako wyrób podstawowy w standardowych długościach i szerokościach. Indywidualne 

wymiary, specjalna jakość jak również gotowe elementy meblowe dostępne są na zapytanie, produkowane pod konkretne zamówienia. 

Płaskość blatów roboczych w przedziale grubości od 22 mm do 38 mm 

Długość / 

szerokość 

Max dopuszczalne wygięcie* (wklęsły / wypukły) 

jednostronnie laminat CPL obustronnie laminat CPL 

≤    600 mm 0,9 mm 0,5 mm 

≤     700 mm 1,1 mm 0,6 mm 

≤    800 mm 1,3 mm 0,7 mm 

≤     900 mm 1,6 mm 0,8 mm 

≤ 1.000 mm 2,0 mm 1,0 mm 

≤ 1.300 mm 3,3 mm 1,7 mm 

≤ 1.500 mm 4,6 mm 2,3 mm 

≤ 2.000 mm 6,4 mm 3,2 mm 

≤ 3.600 mm 10,0 mm 5,0 mm 

≤ 4.000 mm 15,0 mm 7,5 mm 

≤ 5.000 mm 20,0 mm 10,0 mm 

 

*w odniesieniu do widocznej strony elementu łączonego 

 

Bliższe informacje znajdą Państwo w dokumencie „Płaskość EGGER płyt pokrytych laminatem“. 

Nazewnictwo / wskazówki / modele 

NAZEWNICTWO / WSKAZÓWKI 

EGGER laminat => dekoracyjny laminat (CPL continously pressed laminates) na bazie żywicy termoutwardzalnej 

GZP => odporny na wilgoć papier przeciwprężny 

UV-pasek lakieru => lakierowane zamknięcie krawędzi spodniej blatu roboczego na profilu krawędzi przedniej 

PUR-klej topliwy => PU-zamknięcie klejem topliwym jako ochrona przed wilgocią (przejście z  CPL do GZP) 

obrzeże ABS => termoplastyczne dekoracyjne obrzeże ABS (Akrylonitryl-Butadien-Styren) 

obrzeża akcentujące => termoplastyczne obrzeże akcentujące i kontrastujące na bazie PMMA, PP i PET 

wskazówka => dane dotyczące promieni i grubości płyt przedstawione na szkicach odnoszą się do płyty nośnej 
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MODELE 

Nr modelu 
Wymiary standardowe [mm] 

jednostronnie obustronnie grubość płyty nośnej 

90 600, 900 i 1.200 600, 900 i 1.200 28 i 38 

100 600, 900 i 1.200 600, 900 i 1.200 28 i 38 

100/2 600 i 1.200 - 38 

200/4 600 - 38 

200/6 600 - 28 

200/8 600 - 28  

300/3 600, 650, 900 i 1.200 640, 670 i 920 38 

300/6 600 i 650 800, 1.175 28 

301/6 600, 650, 900 i 1.200 900 i 1.170 38 

301/8 600 - 38 

MODEL 90 

 
 

 

MODEL 100  

 

 

EGGER laminat 

EGGER laminat 

frezowanie 

obrzeże melaminowe 

papier przeciwprężny 

papier przeciwprężny 
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MODEL 100/2 

 

MODEL 200/4 

 

MODEL 200/6 

 

 

EGGER laminat 

EGGER laminat 

UV - pasek lakieru 

papier przeciwprężny 

papier przeciwprężny 

EGGER laminat 

obrzeże ABS/ obrzeże akcentujące 

UV - pasek lakieru papier przeciwprężny 



  

6 / 8 

MODEL 200/8 

 
 

MODEL 300/3 Z PASKIEM LAKIERU UV 

 

MODEL 300/3 DRIP EDGE 

 

EGGER laminat 

EGGER laminat 

EGGER laminat 

UV - pasek lakieru 

UV - pasek lakieru 

PUR-klej topliwy 

PUR-klej topliwy 

papier przeciwprężny 

papier przeciwprężny 

papier przeciwprężny 
wyżłobienie 
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MODEL 300/6 

 

MODEL 301/6 

 

MODEL 301/8 

 
 

EGGER laminat 

EGGER laminat 

EGGER laminat 

UV - pasek lakieru 

UV - pasek lakieru 

UV - pasek lakieru 

PUR-klej topliwy 

PUR-klej topliwy 

PUR-klej topliwy 

papier przeciwprężny 

papier przeciwprężny 

papier przeciwprężny 
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Konserwacja i czyszczenie 

EGGER EUROSPAN® blaty robocze nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji dzięki takim właściwościom jak odporność i higieniczność 

wysokiej jakości powierzchni produktu. Wszelkie zabrudzenia oraz rozlane substancje jak herbata, kawa, wino itp powinny być od razu 

usuwane, gdyż ich pozostawienie może powodować większy nakład pracy w celu ich usunięcia. W przypadku konieczności czyszczenia 

należy stosować delikatne środki czyszczące. W szczególności środki takie nie powinny zawierać substancji ścierających, powodujących 

zmianę stopnia połysku i powstanie zarysowań powierzchni. Ze względu na to, że zabrudzenia mogą być lekkie i świeże lub też silne i 

trudne do usunięcia, spowodowane przez różne substancje, należy odpowiednio dostosować czyszczenie powierzchni do rodzaju 

zabrudzenia. 

 

W praktyce powinny być przestrzegane następujace wskazówki. 

Położenie zapalonego papierosa na powierzchnię blatu roboczego może spowodować uszkodzenia jego powierzchni. 

Należy zawsze używaNależy zawsze używaNależy zawsze używaNależy zawsze używaćććć    popielniczkipopielniczkipopielniczkipopielniczki.... 
 

Generalnie blaty robocze nie powinny być wykorzystywane jako powierzchnia, na której można kroić nożem, gdyż cięcia 

noża pozostawiają swoje ślady nawet na bardzo wytrzymałej powierzchni jaką jest laminat.  

NaleNaleNaleNależżżży zawsze używay zawsze używay zawsze używay zawsze używaćććć    deski do krojeniadeski do krojeniadeski do krojeniadeski do krojenia.... 

 

 

Należy unikać odstawiania gorących naczyń jak np. garnki czy patelnie bezpośrednio z palnika lub pieca na blat roboczy, 

gdyż w zależności od działania ciepła może to powodować zmiany w połysku lub też uszkodzenia powierzchni.  

Należy zawsze używać podstawek chroniących blat przed gorącemNależy zawsze używać podstawek chroniących blat przed gorącemNależy zawsze używać podstawek chroniących blat przed gorącemNależy zawsze używać podstawek chroniących blat przed gorącem.... 

 
 

Rozlane substancje powinny być zawsze od razu usunięte, gdyż dłuższy czas oddziaływania niektórych substanacji może 

powodować zmiany stopnia połysku powierzchni blatu. W szczególności, w miejscach wycięć oraz łączeń blatów należy 

rozlane substancje szybko usuwać.  

 
 

 

Niniejsze zalecenia mają zastosowanie szczególnie w przypadku matowych i błyszczących powierzchni laminatu, które wyróżniają się 

walorami optycznymi i haptycznymi, jednakże wszelkie ślady zużycia są przez to bardziej widoczne. 

 

Więcej informacji można znaleźć w następujących dokumentach: 

� Wskazówki dotyczące czyszczenia i użytkowania laminatów EGGER 

� EGGER laminaty ze strukturą powierzchni ST9 matowa 

� EGGER produkty ze strukturą powierzchni STHG wysoki połysk 

 
 

Dane zawarte w niniejszych danych technicznych opierają się na doświadczeniach praktycznych jak również dokonanych próbach i 

odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy. Służą jako informacja i nie zawierają gwarancji właściwości produktów lub też 

zastosowania do określonych celów. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw. 
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