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LAMCO HPL TUTTOCOLORE (BTS) 

Material colorat pe suprafață și pe toată grosimea, constând din straturi decorative exterioare și un miez de straturi 

fibroase celulozice impregnate cu rășini termorigide aminoplastice; toate aceste straturi sunt lipite împreună prin 

aplicarea unei presiuni  înalte (≥5MPa) la o temperatură ridicată (≥120°C). Acest material este produs în conformitate 

cu standardul EN 438-9. 

PROPRIETĂȚI 
METODĂ DE 

TESTARE 
(EN 438:2005) 

CARACTERISTICI 
/PROPRIETĂȚI 

UNITATE DE 
MĂSURĂ 

VALORI  

Grosime ± 
toleranță 

EN 438-2.5 Grosime (t) mm 
S = 1,0     ±0,15 

1,0 ≤ S <2,0     ±0,18 

Planeitate EN 438-2.9 Deviație maximă 
mm/ml 

 
100,0 

Rezistența la uzură 
a suprafeței 

EN 438-2.10 Rezistență la uzură rev 
IP ≥ 150 
A ≥ 350 

Rezistența la 
imersie în apă 

fierbinte (1) 
EN 438-2.12 

Finisare lucioasă 
Alte finisări 

evaluare 
≥ 3 
≥ 4 

Rezistența la 
vapori de apă 

EN 438-2.14 
Finisare lucioasă 

Alte finisări 
evaluare 

≥ 3 
≥ 4 

Rezistența la 
căldură uscată 

(180°C) 
EN 438-2.16 

Finisare lucioasă 
Alte finisări 

evaluare 
≥ 3 
≥ 4 

Stabilitate 
dimensională la 

temperaturi 
ridicate 

EN 438-2.17 
Schimbări 

dimensionale 
cumulative 

% Longitudinal 
% Transversal 

L ≤ 0,80 
T ≤ 1,40 

Rezistență la 
zgâriere(2) 

EN 438-2.25 
Finisare lucioasă 

Alte finisări 
evaluare 

≥ 2 
≥ 3 

Rezistență la 
pătare 

EN 438-2.26 
Grup de aspect 1-2 
Grup de aspect 3 

evaluare 
5 

≥ 4 

Rezistență la 
lumină(3) 

EN 438-2.27 Contrast 
evaluare 

nuanțe de gri 
Suprafață ≥ 4 

Miez ≥ 3 

Rezistență la 
arsura de țigară 

EN 438-2.30 Aspect evaluare ≥ 3 

Densitate ISO 1183-1 densitate g/cm3 ≥ 1,40 

(1) Fisuri lineare moderate apar de-a lungul tuturor muchiilor plăcii. 

(2) Rezistența la zgâriere depinde de finisare și de culoare. 

(3) Apariția de zone întunecate și /sau fotocromism se datorează efectului de șoc al expunerii accelerate și nu sunt 

caracteristice expunerii naturale. 

Notă: Culoarea loturilor individuale poate varia ca rezultat al tehnologiei și a tipului de pigment utilizat. Mai mult, 

suprafețele decorative pentru versiunea  LAMCO HPL  TUTTOCOLORE pot avea o mică diferență de nuanță față de 

suprafețele decorative cu același cod de culoare ale altor produse Lamicolor. Această mică diferență se datorează 

colorării diferite a miezului laminatului.  
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INDICAȚII PENTRU PRELUCRAREA ȘI APLICAREA PANOURILOR  

LAMCO HPL TUTTOCOLORE 

Transport și depozitare:  Panouri le LAMCO HPL TUTTOCOLORE, atât cele standard, cât și cele dăiate la diferite 

dimensiuni, trebuie așezate/depozitate pe o suprafațăorizontală plană (depozitarea verticală poate duce la deformări 

permanente), în spații închise și uscate, cu o umiditate relativă de 40-65% și o temperatură cuprinsă între 10° și 30°C. 

Tăiere: Tăierea panourilor se face numai cu ferăstraie circulare fixe, ajustați exact înălțimea lamei pentru a evita 

așchierea/franjurarea muchiei de jos a panoului. Pentru rezultate optime, folosiți o lamă crestată împreună cu cu 

lama tăietoare. Panourile trebuie întotdeauna să fie tăiate astfel încât cea mai lungă muchie să urmeze direcția 

longitudinală a fibrei. Nu se recomandă pentru această operațiune ferăstraiele portabile și nici ferăstraiele bandă. 

Trebuie evitată cu desăvârșire tăierea în unghi drept. 

Găurire: Se recomandă practicarea de găuri cu un diametru cu aproximativ 2,0mm mai mare decât diametrul 

șuruburilor. Este foarte important ca executarea găurilor să fie corectă, atât calitativ cât și ca dimensiune, astfel încât 

să se evite apariția de fisuri datorate acestora. Există întotdeauna un risc să apară unele fisuri datorită unei ușoare 

variații dimensionale a panourilor, ce pot să apară în urma schimbărilor normale ale temperaturii și umidității 

ambientale. 

Lucrări de finisare a muchiilor: Este extrem de important ca muchiile rotunjite să fie tăiate cu maximă grijă (o rază de 

minim 5 mm) astfel încât să evităm așchierea celor două fețe ale panoului. Finisarea sau tăierea deficitare vor 

determina inevitabil apariția de fisuri în material.  

Aplicare: Funcție de temperatură și de umiditate, LAMCO HPL TUTTOCOLORE se poate contracta sau dilata, atât 

longitudinal cât și transversal.  De aceea se recomandă ca LAMCO HPL TUTTOCOLORE să fie întotdeauna lăsat înainte 

de aplicare într-un spațiu cu temperatura de aproximativ 20°C și umiditatea relativă de 50%. În orice caz, datorită 

sensibilității acestui produs la căldură uscată și la umiditate, recomandăm să nu fie utilizat la aplicații cu astfel de 

caracteristici. De asemenea trebuie evitată folosirea LAMCO HPL  TUTTOCOLORE în apropierea lămpilor/surselor de 

lumină sau a altor surse de căldură ce pot cauza o ridicare a temperaturii pe  fiecare parte a panoului. În cazul în care 

panoul are folie decorativă pe ambele fețe, este necesar să se asigure buna circulație a aerului pe fiecare parte a 

panoului.  

Balansare: Pentru că LAMCO HPL TUTTOCOLORE are caracteristici fizice diferite față de celelalte produse LAMCO HPL, 

este recomandat să se folosească același material pe ambele fețe ale structurii compozite pentru a se obține panouri 

balansate/echilibrate. Dacă se folosește alt material pentru balansare, inclusiv LAMCO HPL, vor fi necesare teste 

suplimentare. 

Lipire: LAMCO HPL TUTTOCOLORE poate fi lipit pe un miez pe bază de lemn, cum ar fi MDF și PAL, dar nu se 

recomandă aplicarea pe un miez mineral sau din placaj. În ceea ce privește adezivul, se recomandă folosirea de 

adezivi sub presiune, în particular adezivi pe bază de vinil și urea-formaldehide, preferabil aplicați la rece. Nu se 

folosesc niciodată adezivi neoprenici când este necesar să se execute găuri, tăieturi interne sau traforaje, pentru a 

evita apariția de crăpături în panouri. Este foarte important ca adezivul să se aplice uniform și în cantitate sufucientă 

pe întreaga suprafață a panoului. 

Curățare: LAMCO HPL TUTTOCOLORE poate fi cutățat de impurități cum ar fi praful, substanțe grase, lichide 

aplimentare, substanțe cosmetice, vopsele și alte materiale similare, cu ajutorul detergenților domestici comuni sau 

solvenți cum sunt apa sau etanulul.  
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Nu folosiți substanțe abrazive sau materiale ce pot zgâria. Nu folosiți detergenți ce conțin acizi puternici sau săruri 

acide, cum ar fi decalcifianți bazați pe acid formic sau acid aminosulfatic, acid hidrocloric, substanțe de curățare cu 

ioni de argint, anticalcar sau pentru cuptoare. După curățare, clățiți și uscați suprafața cu o cârpă moale. 

În plus este necesar să se evite contactul LAMCO HPL TUTTOCOLORE cu impuritățile timp îndelungat. 

 


