
Kompaktní laminát

Kompaktní laminát je pevný kompozitní materiál skládající se z různého počtu vrstev kraftového
papíru  (obvykle  hnědý)  napuštěných  melaminovou pryskyřicí.  Na horní  a  dolní  ploše  je  jedna
vrstva dekorativního papíru napuštěná fenolyckou pryskyřicí. U některých typů je na povrchu ještě
ochranná vrstva zvaná overlay. Všechny vrstvy jsou slisovány za vysokého tlaku po dobu 60 min.
Výsledkem tohoto  procesu  je  homogenní  materiál  s  vysokou hustotou,  který  má  širokou škálu
venkovního i vnitřního využití. 

Hlavní výhody kompaktního laminátu

• Vysoká odolnost proti nárazům, oděru a poškrábání.

• Mechanická odolnost.

• Krátkodobá odolnost proti běžným chemikáliím.

• Voděvzdornost.

• Vlhkuvzdornost.

• Možnost opracovávat materiál v celé jeho tloušťce a bez nutnosti dodatečného ohraňování
nebo ošetřování hran.

• Od tloušťky 8 mm je kompakt klasifikován jako samonosný.

• Narozdíl od plastů kompaktní laminát dovede odolávat vyšším teplotám (krátkodobě až 180
°C).

• Použité  materiály a  neporéznost  kompaktního  laminátu  zaručují,  že  se  kompakt  snadno
udržuje, je zdravotně nezávadný a může být použit ve styku s potravinami.

Oblasti využití 
Horizontální využití 

• Pracovní a kuchyňské desky.

• Laboratorní stoly.

• Barové stolky.

• Rampy.

• Poličky.

• Pulty.

• Okení parapety.

• Stupnice schodů.

Vertikální využití

• Dvířka všeho druhu.

• Skříňky.

• Převlékací nebo toaletní kabinky.



• Obklady zdí.

• Zástěny.

Skladování, manipulace
Doporučujeme manipulovat s každým panelem zvlášť,  aby se zamezilo případnému posunování
jednoho panelu po druhém a předešlo se poškrábání dekorativních ploch. Před položením jednoho
panelu na druhý se ujistěte, že plochy obou panelů jsou čisté a bez částic, které by mohly způsobit
poškrábání. 

Používejte pevné palety o minimálně stejném rozměru, jako mají panely. Maximální rozestupy mezi
příčnými podpěrnými trámky je 600 mm. Skladujte panely v uzavřených prostorách při teplotě 10 –
30 °C a relativní vlhkosti 40 – 60 %. Při horizontálním skladování nechte na horním panelu a mezi
paletou a spodním panelem ochranný papír o adekvátním rozměru. Pokud je paleta v plastovém
obalu,  je ideální jí  v něm ponechat i  nadále.  Rovný podklad zabraňuje případným deformacím.
Panely s ochranným filmem neskladovat déle než 6 měsíců. 

Aklimatizace
Před montáží doporučujeme ponechat panely 3 dny na místě s následujícími podmínkami: 

• Teplota: 18 – 25 °C.

• Relativní vhlkost: 40 – 60 %.

Při montáži odstraňte ochranné fólie z obou stran zároveň. Pro optimální výsledky doporučujeme
stejnou ventilaci vzduchu na obou stranách panelů. 

Zpracování kompakního laminátu

• Důrazně doporučujeme používat diamantové nástroje!!!

• Ochranný film ponechat po celou dobu zpracovávání a poté sejmout z obou stran zároveň. 

Okolní podmínky

• Maximální teplota: 60 °C Reysipur, 50 °C Monochrom.

• Maximální vlhkost: 95 %.

• Minimální vlhkost: 15 % Resipur, 20 % Monochrom.

Řezání stolní kotoučovou pilou

Používejte vždy ostré nástroje. Pro dosažení vysoké kvality řezu používejte předřezovou pilu nebo
řezejte kompakt na jiné desce (například DTD, OSB, MDF).  Tím se zabrání vyštipování spodní
hrany řezu. K ochránění dekorativní strany kompaktu před vyštipováním je třeba správně nastavit
výšku pily. Při zdvižení pilového kotouče se zlepší kvalita řezu na horní ploše a sníží kvalita řezu na
spodní ploše. Při snížení je to naopak. Kotouč pily by měl vyčnívat nad materiálem maximálně 10 –
15 mm. 

Rychlost  posuvu závisí  na tloušťce  materiálu  a  požadované kvalitě  řezu.  Čím je  větší  tloušťka
materiálu nebo vyšší kvalita řezu, tím pomalejší posuv. 



• Počet otáček: 4000 – 9000 ot./min.

• Počet zubů: 80 – 120.

Panely by měly vždy být řezány podélně. To znamená, že delší strana hotové desky by měla být
řezána podél delší strany celého panelu. Nikdy ne napříč! Jinak později hrozí riziko prohnutí. 

Ruční kotoučová pila

Doporučujeme užít diamantový nástroj s více než 42 zuby.

Zpracování CNC frézou

CNC je pro zpracování kompaktu ideální. 

• Typ nástroje: diamant.

• Počet otáček: 20000 – 28000 ot./min.

• Rychlost posuvu: 0,5 – 2,0 m/min.

Vrtání

Je vhodné použít vrtáky s hrotem o úhlu 60° - 80° (nepoužívat vrtáky s úhlem větším než 120°).

Aby se zabránilo vylomení materiálu na spodní straně kompaktu, doporučujeme kompakt vrtat na
pevném podkladu, který je možno též provrtat (např.: DTD, MDF, OSB, atd.). Při vrtání do hrany
panelu je nutné, aby mezi okrajem vyvrtaného otvoru a hranou panelu byly alespoň 3 mm.

Předvrtání

Desky o tloušťce 12,5 mm je nutné předvrtat. 

 

Vnější úhly

Ostré úhly (bez zaoblení) mají všeobecně neblahý vliv na vlastnosti kompaktního laminátu a za
určitých  okolností  (například  malá  vlhkost)  nebo  během  výroby  mohou  mít  vliv  na  praskání
kompaktu. Všechny vnější úhly musí být rovnoměrně zaobleny!!! Vnitřní radius musí být alespoň 5
mm pro Reysipur, 8 mm pro Monochrom. Pro materiál o délce více než 250 mm musí být radius
zvětšen. 

Ošetření hran

Ačkoli kompakt nevyžaduje žádné dodatečné úpravy hran, je možné hrany dále opracovat tak, aby
se dosáhlo kvalitnější povrchové úpravy nebo specifického vzhledu. 

Pokud po zpracování zůstanou na hraně viditelné stopy, je možné jí lehce obrousit a pak vyleštit,
aby  bylo  dosaženo  perfektního  vzhledu.  Po  obroušení  doporučujeme  hrany  naleštit  vhodným
prostředkem na bázi oleje, který vytvoří perfektní lesk a vzhled (ideální je lněný olej). Ostré hrany
doporučujeme strhnout, aby se předešlo možnému úrazu. 

Rytí

Do kompaktního laminátu lze vyrývat nejrůznější vzory a ornamenty. Doporučujeme použít přístroj,



vybavený  nástroji  z  karbidu  wolframu.  Lze  také  využít  alternativní  způsoby  (například  laser,
pískování).

Pro  lepší  vzhled  je  lepší  potřít  vyryté  plochy lněným olejem (Reysipur)  nebo  začistit  jemným
smirkovým papírem nebo drsnou houbičkou (Monochrom).

Montáž a uchycení
Ve vlhkém prostředí musí mít po použití kompakt možnost dostatečně vyschnout. Proto je nutné
zajistit dostatečnou ventilaci kolem celého panelu. 

Horizontální instalace

Lepení

Při lepení kompaktu na dřevený podklad (korpusy apod.) doporučujeme užít tmel nebo podobné
lepidlo. Lepidlo musí být naneseno na čistý a odmaštěný povrch. Lepidlo nanášejte v pruzích o
pravidelných intervalech (300 mm), ne v bodech.

Mechanické připevnění

Kompakty lze  připevnit  pomocí  vrutů  nebo  šroubů.  Otvory pro  šrouby doporučujeme  nejdříve
předvrtat vrtákem o menším průměru. Šrouby by měly být umístěny nejméně 250 mm od kraje
panelu. Připevnění na rám nebo podpůrnou strukturu pomáhá snížit riziko deformace. 

Spojování 

Pro spojování panelů doporučujeme použít systém pero a drážka. Tlousťka stěny drážky musí na
každé straně být alespoň 3 mm. Hloubka drážky musí být větší než 2 mm a tloušťka o 0,5 mm větší,
než tloušťka pera. Na pohledových hranách panelů doporučujeme udělat drobné zkosení (stržení
hran), aby se eliminovaly drobné nepřesnosti ve výšce napojovaných desek a zlepšila se estetika. 

Montáž obkladů zdí

Reysipur  lze užít  jako obklady na zdi.  Důrazně doporučujeme použít  panely o tloušťce 8 mm.
Tloušťku 6 mm lze užít  pouze v délce mezi  600 – 1240 mm. Panely musí  být instalovány na
kompletně suché zdi. Aby se předešlo ohýbaní panelů, je nutné zajistit cirkulaci vzduchu mezi zdí a
panelem a to i kolem horní a spodní hrany panelu. Tím se zajistí rovnováha mezi teplotou a vlhkostí
na obou stranách panelu. Doporučené větrací otvory jsou 5 – 20 mm. 

Vlivem atmosférických změn mohou kompaktní  lamináty mírně  měnit  rozměry.  S  tím je  třeba
předem počítat při plánování a montáži. 

• Délka: +1 mm/m; - 2 mm/m.

• Šířka: +2,5 mm/m; - 3,0 mm/m.

Přivrtání na proklady

Tento způsob se hodí na jakýkoli typ zdi. Připevněte na zeď svislé proklady (dřevěnná prkénka,
železná konstrukce, kompakt,...) v pravidelných intervalech (600 mm) a rozdělte je tak, aby mezi
jednotlivými sekcemi mohl cirkulovat vzduch (aby proklad byl alespoň jednou přerušen). Proklady
lze přivrtat nebo přilepit. 



Při přivrtávání panelu k prokladu je nutné vzít v úvahu, že vlivem atmosférických změn panel může
měnit rozměry. Doporučujeme připevnit panel na jeden pevný bod ve středu panelu a ostatní body
nechat flexibilní. Pevný bod zaručí, že je panel na správném místě a případné rozměrové změny se
rovnoměrně rozprostřou do všech stran. Flexibilní body umožní materiálu určitou možnost pohybu. 

• U pevného bodu je průměr šroubu stejný, jako průměr vyvrtaného otvoru. 

• U  flexibilních  bodů  je  průměr  šřoubu  o  3  mm  menší,  než  průměr  vyvrtaného  otvoru.
(například otvor o průměru 8 mm pro šroub o průměru 5 mm). 

Lepení na proklady

Základní pravidla

• Teplota minimálně 10 °C, maximálně 35 °C.

• Během prvních 5 h po přilepení nesmí teplota klesnout pod 10 °C.

• Panely musí být umístěny na proklady, které umožňují dobrou ventilaci.

• Proklady musí vždy být svislé a lepidlo musí být naneseno ve svislých pruzích.

• Vzdálenost mezi proklady je 600 mm pro kompakt standardní tloušťky. Pro tloušťku 8 mm a
méně kontaktujte technické služby dodavatele.

Tento postup lze užít pro proklady ze dřeva, z kovu i z kompaktu. V každém případě příprava ale
bude vždy odlišná. 

1. Příprava panelů

• Panely musí  být  uskladněny naležato  na prokládkách,  které  zajistí  dostatečnou cirkulaci
vzduchu mezi panely. Doba uložení musí být nejméně 72 h. 

• Části, na které bude naneseno lepidlo obrousit jemným smirkovým papírem. 

• Očistit od prachu a odmastit vhodným rozpouštědlem. Rozpouštědlo nechat odpařit. 

• Do dvou hodin po očištění nanést slabou vrstvu penetračního nátěru (například typ 3M P111
nebo podobný).

• Umožnit penetraci dostatečně zaschnout. 

• Po nanesení penetračního nátěru musí být panely přilepeny do 24 h. 

2. Lepení na dřevěné proklady

• Prokladová  prkénka  musí  být  z  ohoblovaného  dřeva,  nijak  dále  neupravovaná  a  suchá
(vlhkost +- 16 %). 

• Prokladová prkénka mohou být  natřena slabým penetračním nátěrem (například typ  3M
P594 nebo podobný)

• Nechat penetraci dostatečně zaschnout. 

• Do 24 h po nanesení penetrace musí být panely přilepeny.

3. Lepení na kovové proklady



• Kovové proklady před nanesením penetrace lehce obrousit, aby penetrace lépe přilnula.

• Očistit od prachu a odmastit vhodným rozpouštědlem.

• Nechat rozpouštědlo odpařit.

• Do 2 h po očištění aplikovat slabý penetrační nátěr (například 3M P592 nebo podobný).

• Nechat penetraci dostatečně zaschnout.

• Po nanesení penetračního nátěru musí být panely přilepeny do 24 h.

4. Aplikace lepidla (tmelu)

• Po celé délce prokladu nalepit oboustrannou lepící pásku o tloušťce 3 mm. Tato páska bude
držet kompakt na správném místě dokud nezatuhne lepidlo (tmel). 

• Nanést tmel (typ 3M P760 nebo podobné) přímo na proklady 10 mm od jejich krajů. 

5. Umístění a upevnění

• Sejmout ochranný film z lepící pásky.

• Umístit panel do správné pozice a panel silně přitlačit, aby se dosáhlo dobrého přilnutí k
lepící pásce a tmelu. Tuto operaci provést nejpozději do 10 min od nenesení tmelu. 

• Nechat tmel dostatečně zaschnout.

• Všechny stopy tmelu lze před zatuhnutím odstranit acetonem.

Lepení na zdivo

Tuto metodu doporučujeme použít pouze k přilepení na malé plochy. 

• Příprava panelů viz. výše. 

• Nanést svislé pruhy polyuretanového tmelu o tloušťce alespoň 5 mm zhruba 10 mm od krajů
a ve 300 mm rozestupech. 

• Každý nanesený pruh lepidla vždy alespoň jednou přerušit, aby byla zajistěna dostatečná
cirkulace vzduchu mezi panelem a podkladem. 

• Aby byl vytvořen dostatečný odstup panelu od podkladu, je nutné vložit do pruhů lepidla
malé podložky o tloušťce 5 mm.

Smontování nabytkových dílců

Spojování za pomoci lepidla

• Povrchy by měly být zbavené prachu a odmaštěné.

• Je nezbytné použít reaktivní lepidla: polyuretanová, epoxydová, tmel.

Spojování do tvaru "L"

• Zkosení hran na 45° 

◦ Neužívat na panely větší než 1 m. 



◦ Tato technika umožňuje kompletně schovat hranu kompaktu. 

◦ Doporučujeme zesílit spoj použitím pera a drážky.

• Přímé napojení 

◦ Doporučujeme použít pero a drážku, nicméně pro panely s tloušťkou 8 mm a méně není
tato technika vhodná. 

◦ Šířka drážky a částí okolo by měla vždy být alespoň 3 mm. 

Spojování do tvaru "T"

• Pro tento typ spoje platí stejná pravidla jako pro přímé napojení.

Spojování za pomoci spojovacího úhelníku

Různé druhy kování je možné připevnit pomocí šroubů.

• Použijte samořezné šrouby.

• Vyhněte se instalaci upevňovacích prvků do hrany kompaktu.

• V závislosti na vlastnostech kompaktu je nutné vytvořit několik flexibilních a jeden pevný
bod.

Instalace pantů

• Počet pantů závisí na hmotnosti dvířek.

• Doporučené panty: se dvěma body na upevnění.

• V žádném případě nepoužívat panty upevňované do hrany kompaktu.

Údržba
Tvrdý  neporézní  povrch  vysokotlakých  laminátů  zaručuje  vysokou  odolnost  vůči  chemickým
produktům a vzniku skvrn na povrchu (dle normy ČSN EN 438).

Příklad produktů, které po 16 h působení nezanechají na povrchu žádné stopy:

amoniak,  káva,  inkoust,  metanol,  petrolej,  hydroxid  draselný  (koncentrace  <  10  %),  chlorid
draselný, chlorid sodný (kuchyňská sůl), hydroxid sodný (koncentrace < 10 %), víno, čaj.

Příklad produktů, které nezanechají na povrchu stopy, pokud jsou do 10 – 15 min setřeny vlhkým
hadříkem a povrch je následně vysušen:

roztoky kyselin do 10 % (chlorovodíková, fluorovodíková, fosforečná, dusičná, sírová, siřičitá,...),
peroxid vodíku, hydroxid draselný (roztok > 10 %), hydroxid sodný (roztok > 10 %).

Příklad produktů, které mohou zanechat trvalé stopy na povrchu, nejsou-li ihned odstraněny:

roztoky  kyselin  nad  10  %  (chlorovodíková,  dusičná,  fosforečná,  sírová,  fluorovodíková,
bromovodíková,...).



Čištění

• Běžnou denní údržbu provádět jemnou namydlenou houbičkou nebo hadříkem.

• Na odolné skvrny použit  vhodné organické rozpouštědlo (aceton, alkohol,...),  opláchnout
vlažnou vodou a setřít. 

• Nikdy nepoužívat  abrasivní  prostředky (tekutý  písek,  drátěnka,  drsná  houbička,...)  nebo
bělící činidla, leštidla, čistící produkty na bázi kyselin nebo jejich solí. 

• Kapky lepidel by měly být ihned odstraněny. Neopren nebo silikon by měl být odstraněn
vhodným rozpouštědlem. Zbytkové stopy lepidel by měly jít odstranit acetonem. 

Známky oděru (mikro škrábance) jsou více viditelné na tmavých dekorech. Tyto změny jsou pouze
vizuálního charakteru a neznačí nižší kvalitu povrchu. Tato vlastnost by měla být brána do úvahy v
souvislosti s končným užíváním produktu. 

Povrchy s vysokým leskem jsou vzhledem ke své hladkosti více náchylné k poškrábání. Škrábance
jsou pouze vizuálního charakteru a neznačí nižší kvalitu povrchu. Tato vlastnost by měla být brána
do úvahy v souvislosti s končným užíváním produktu. 

Vzhledem ke  své  textuře  a  matnosti  může  v  průběhu  používání  povrch  ROCHE ve  spojení  s
tmavými barvami vykazovat určité barevné odchylky.  Světlá místa,  která se mohou obejvit,  ale
neznačí nižší kvalitu povrchu. Tato vlastnost by měla být brána do úvahy v souvislosti s končným
užíváním produktu. 

Bíké  jádro  kompaktu  Monochrom  nezmění  svůj  vzhled  po  působení  celé  řady  produktů
(pomerančový  džus,  olej,  peroxid,  acetone,...),  ale  je  citlivější  na  určitá  barevná  činidla  jako
například víno a jemu podobné produkty. Tyto činidla doporučujeme okamžitě odstranit. Pokud se
vyskytnout odolnější  skvrny,  je možné hrany lehce obrousit  jemmým smirkovým papírem nebo
houbičkou. Polyrey testuje jádra kompaktů stejným způsobem jako jako jejich povrchy, přestože
podle normy ČSN EN 438 na hrany nejsou kladeny žádné konkrétní požadavky co se odolnosti
proti vzniku skvrn týče. 

Dodržování určitých pravidel zaručuje delší životnost kompaktních laminátů

• Neustále používat prkénka na krájení a žáruvzdorné podložky, aby se ochránil povrch.

• Okamžitě setřít rozlité tekutiny a vyhnout se situacím, kdy na povrchu dlouhodobě stojí
voda.

• Zabránit pohybu hrubých předmětů po povrchu.


