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LAPSZABÁSZATI TERMÉK MŰSZAKI ADATLAP 
Azonosító: CsMA-02 

 
Termék leírása:  
Papírlaminált faforgácslap: E1 minőségű, két oldalon műgyanta papírlaminátummal bevont faforgács-
lap. 12 – 19 mm vastagságban. 
Munkalap: Postforming eljárással készült egy oldalon HPL laminátummal , hátoldalon ellenhúzó pa-
pírral bevont egy vagy két élen lekerekített 28 ill. 38 mm vastag faforgácslap. 
Papírlaminált hátfal: HDF farostlemez műgyanta papírlaminátum bevonattal, 3 mm vastagságban. 
 
Műszaki adatok: 
Lamináltlap : 12 – 19 mm vastagságú,.méretreszabott alkatrészek, éllezárva, vagy élzárás nélkül. 
Munkalap : 28 ill. 38 mm vastagságú, méretreszabott alkatrészek. 
Hátfal : 3 mm vastagságú, méretreszabott alkatrészek. 
 
Minőségi követelmények: 
A szabott laminált bútoralkatrészek mindkét felületén előforduló, szemrevételezéssel megállapítható 
küllemi hibák megengedett mértékét az 1. táblázat, az egyéb tulajdonságokat, jellemzőket a 2. táblázat 
tartalmazza. 

1. táblázat 
Küllemi hiba Megengedett mérték 

Felületi karcolás Nincs megengedve 
Élcsorbulás, laminátum hiány, lamináltréteg leválás Nincs megengedve 
Felületi repedés Nincs megengedve 
Benyomódás, kidudorodás Nincs megengedve 
Foltosodás, felhősödés Nincs megengedve 
Hullámos felület Nincs megengedve 

 

2. táblázat 
Tulajdonság, jellemzők Vizsgálati módszer Követelmény 
Az alkatrészek megengedett MSZ EN 324-1 Hosszúság, szélesség  +0 / -1 mm 
legnagyobb méret- és alaktűrése MSZ EN 324-2 Derékszögűség : 1 mm/m    
Nedvességtartalom MSZ EN 322 5 % - 13 % 
Formaldehid kibocsátás  ( Gm )  MSZ EN 717-2 < 3,5 mg / m2 h 
Keménység ( ceruzakeménység )  MSZ 13336/13 9 H   
Vegyszerállóság  ( óra )  MSZ 13336/13 5,0 óra nincs elváltozás 
Hőállósági fokozat ( cigaretta próba ) MSZ 13336/13 Elváltozás nincs megengedve 

 
Felhasználási terület: 
Lakószobák bútoraihoz, konyhabútorokhoz, fürdőszoba bútoraihoz, irodabútorokhoz, üzletberendezé-
sekhez. 
 
Csomagolás, szállítás: 
Raklapon vagy alátétlapon, egymásra rakva, ügyelve a vágott élek épségére. Az alkatrészeket egy-
máson csúsztatni TILOS ! 
 
Tárolás: 
Fedett, időjárástól védett helyen tárolható! Nedvesség ellen a terméket védeni kell! 
 
Tisztítás: 
A felület tisztítása enyhén mosószeres vízzel és puha ruhával végezhető el. A felületek tisztítására ma-
ró anyag, vagy por alakú tisztítószereket használni nem szabad. 


