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1.- Περιγραφή του Πάγκου 
 
Σύμφωνα με τον ορισμό της RAE (Βασιλική Ακαδημία της Ισπανικής Γλώσσας), ένας Πάγκος 
είναι μία επίπεδη επιφάνεια από ανθεκτικό υλικό, που αποτελεί ένα είδος μπουφέ πάνω στα 
χαμηλά έπιπλα της κουζίνας και του μπάνιου· είναι οριζόντιες εφαρμογές πάνω στην 
επιφάνεια των οποίων πραγματοποιείται μία σειρά από λειτουργίες που τους κάνουν να 
ξεχωρίζουν από τα άλλα είδη Πάγκων. 
 
Σε γενικές γραμμές υπάρχουν στην Αγορά 6 είδη Πάγκων 
 
• Πάγκοι CompacTop® 
• Πάγκοι από Μεταμορφοποιημένη Φορμάικα (FormicaTop) 
• Μεταλλικοί Πάγκοι (Ανοξείδωτος Χάλυβας) 
• Πάγκος από πετρώδη προϊόντα (Μάρμαρο/Γρανίτης) 
• Ξύλινοι Πάγκοι (Ξύλο) 
• Συνθετικοί Πάγκοι από ρητίνη (Τύπου Corian) 
• Συνθετικοί Πάγκοι από ρητίνη (Tύπου Silestone) 
 
Όλα τα είδη θα συγκριθούν με τους πάγκους CompacTop 
 
2.- Βασικές Έννοιες 
 
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των βασικών εννοιών που πρέπει να γνωρίζει κανείς σχετικά 
με τους πάγκους: 
 
1. Βάρος 
2. Πάχος 
3. Σχέδια 
4. Προσαρμοστικότητα 
5. Μοναδικά χρώματα 
6. Υφές ή Φινιρίσματα 
7. Ανθεκτικότητα στους λεκέδες 
8. Ευκολία στον καθαρισμό 
9. Υγιεινή 
10. Ανθεκτικότητα στη χάραξη 
11. Δυνατότητα επιδιόρθωσης των χαραγών 
12. Αντοχή στην υγρασία 
13. Αντοχή στην πρόσκρουση 
14. Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες 
15. Ανθεκτικότητα στη φθορά 
16. Εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση 
17. Ευκολία στους συνδέσμους και τις ενώσεις 
18. Προσαρμοστικότητα των ακρών 
19. Σχέση Ποιότητας /Τιμής 
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο 
Πάγκος CompacTop® σε σχέση με τους υπόλοιπους Πάγκους που κατασκευάζονται από 
άλλα υλικά. 
 
 
 
2.1.- Βάρος 
 
Το βάρος του πάγκου CompacTop® τον κάνει να ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους, 
καθώς είναι το μισό ή και λιγότερο από το βάρος των άλλων. Το γεγονός αυτό προκαλεί 
έκπληξη, ωστόσο η μηχανική αντοχή του είναι ανώτερη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 
πάγκους. Το πλεονέκτημα αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει μικρότερο πάχος τον 
καθιστά τον καλύτερο πάγκο ως προς αυτό το σημείο καθώς: 
• Το βάρος του δεν επηρεάζει τα έπιπλα που τον στηρίζουν 
• Μπορεί να μετακινηθεί σε περίπτωση ανάγκης 
• Μπορεί να μετακινηθεί για τη συναρμολόγηση του χωρίς κόπο και κινδύνους 
• Μπορεί να προσαρμοστεί και να ρυθμιστεί επί τόπου με οποιοδήποτε ξυλουργικό 
 εργαλείο 
• Εάν κάποιο μέρος του φθαρεί, μπορεί να αντικατασταθεί με μεγάλη ευκολία 
 
2.2.- Πάχος 
 
Ο πάγκος CompacTop® έχει ιδανικό πάχος 12 mm, με αποτέλεσμα να είναι αυτοφερόμενος 
και το άκρο του να ξεχωρίζει για τη σταθερότητά του χωρίς να είναι απαραίτητο να προστεθεί 
κάποια περιττή «ενίσχυση πάχους». 
 
2.3.- Σχέδια 
 
Χάρη στη μεγάλη ποικιλία σχεδίων του, που είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με οποιοδήποτε 
άλλο είδος πάγκων, ο πάγκος CompacTop® κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Το Τμήμα 
σχεδιασμού της Formica διεξήγαγε τις κατάλληλες μελέτες για να προσφέρει τα πιο ελκυστικά 
σχέδια της Αγοράς. 
 
2.4.- Προσαρμοστικότητα 
 
Χάρη στην ιδιαίτερη προσαρμοστικότητά του (εφαρμογές σε Μπάνια και Εξωτερικές 
Προσόψεις) και το γεγονός ότι κατασκευάζεται σε διάφορα πάχη αλλά με ακριβώς την ίδια 
όψη και ποιότητα, μπορούν να τοποθετηθεί κάθετη επένδυση στους τοίχους της κουζίνας 
μέχρι το πάτωμα, ακόμη και να κατασκευαστούν τραπέζια και καρέκλες με το ίδιο ακριβώς 
προϊόν, χρώμα και φινίρισμα. 
 
2.5.- Μοναδικά χρώματα 
 
Κανένας πάγκος της αγοράς δεν μπορεί να προσφέρει την ζωντάνια των χρωμάτων και τη 
σταθερότητα και ανθεκτικότητα των πάγκων CompacTop®. Πρόκειται για μια νέα και 
ανεπανάληπτη εμπειρία χρωμάτων και ομορφιάς. 
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2.6.- Υφές ή Φινιρίσματα 
 
Αντίθετα με άλλα υλικά που διαθέτουν μόνο μία υφή ή ένα φινίρισμα, οι Πάγκοι CompacTop® 

προσφέρουν μέχρι 4 διαφορετικά φινιρίσματα, με στόχο να διαφοροποιηθούν από τα 
φινιρίσματα μόνο μίας επιφάνειας που προσφέρουν άλλα προϊόντα. Αυτή η λεπτομέρεια 
διαφοροποιεί και δίνει στυλ σε όλες τις Κουζίνες που κατασκευάζονται με αυτόν τον πάγκο. 
 
2.7.- Ανθεκτικότητα στους λεκέδες 
 
Η επιφάνεια του Πάγκου CompacTop® διαθέτει τους πιο κλειστούς πόρους και την επιφάνεια 
με την υψηλότερη χημική ανθεκτικότητα ώστε να αποφεύγεται το λέκιασμα ή ακόμη χειρότερα 
η μόνιμη φθορά από χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται συχνά στην Κουζίνα, 
όπως για παράδειγμα το Ξύδι, το Λεμόνι, τα κρασιά, τα διαλυτικά, τα απορρυπαντικά, τα 
υδροξείδια, οι χλωρίνες, ο καφές, κλπ, που μπορούν να φθείρουν άλλα υλικά αφήνοντας 
μόνιμα και ανεξίτηλα ίχνη. 
 
Το ξύδι και το λεμόνι τονίστηκαν ιδιαίτερα καθώς μπορούν να φθείρουν και να προκαλέσουν 
μόνιμους λεκέδες στην πέτρα, τον γρανίτη και τους πάγκους από συνθετικά προϊόντα. 
 
2.8.- Ευκολία στον καθαρισμό 
 
Ο Πάγκος CompacTop® είναι στην ουσία αλέκιαστος γεγονός που εξηγεί και την ευκολία στον 
καθαρισμό. Στην πραγματικότητα χρειάζεται μόνο νερό, ένα μη λειαντικό απορρυπαντικό και 
ένα απαλό πανί. Με ένα μόνο πέρασμα ο πάγκος θα καθαρίσει τελείως, χωρίς να μείνει 
τίποτα στην επιφάνειά του και το καλύτερο είναι ότι θα απαλλαγεί από μικρόβια και 
μικροοργανισμούς. Για τον καθαρισμό άλλων πάγκων είναι απαραίτητη η χρήση πιο ειδικών 
προϊόντων, ακόμη και απολυμαντικών.  
 
2.9.- Υγιεινή 
 
Είναι ευρέως γνωστό ότι πάνω σε έναν πάγκο κουζίνας χρησιμοποιούνται οργανικά υλικά 
(κρέατα, ψάρια, φρούτα λαχανικά κλπ). Επομένως πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην 
υγιεινή και στον καθαρισμό αυτής της επιφάνειας και να υπάρχει μέριμνα ώστε σε κάθε 
περίπτωση να μην μεταφέρονται μικροοργανισμοί ή βακτήρια από το ένα είδος τροφίμου στο 
άλλο επειδή δεν καθαρίστηκε σωστά ο Πάγκος. 
 
Στην περίπτωση του Πάγκου CompacTop®, δεν υφίσταται κανένας από τους παραπάνω 
κινδύνους, καθώς στην επιφάνεια του, η οποία είναι η πιο κλειστή από όλους τους 
υπάρχοντες Πάγκους, δηλαδή μη πορώδης, δεν βρίσκουν καταφύγιο ούτε αναπτύσσονται και 
μεταδίδονται μικροοργανισμοί και βακτήρια. 
 
Αυτή η αρχή είναι βασική στους πάγκους. Οι πορώδεις ή ινώδεις επιφάνειες, όπως οι 
επιφάνειες άλλων πάγκων διαφορετικών από τους πάγκους της Formica, με τα διάκενα ή 
τους πόρους τους ευνοούν ιδιαίτερα τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων, μικροοργανισμών 
ή βακτηρίων, που όλοι γνωρίζουμε την επικινδυνότητά τους. Ο Πάγκος CompacTop®, και 
γενικά τα επικολλητά πετάσματα Formica, που χρησιμοποιούνται εδώ και πάνω από 94 
χρόνια σε κουζίνες, δεν ευνοούν αυτούς τους οργανισμούς και τον πολλαπλασιασμό τους 
στην επιφάνεια τους· επιπλέον ως απόδειξη κατέχουν την επίσημη Πιστοποίηση που 
απαιτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης και πραγματοποιείται σε εργαστήρια 
εκτός της Formica, η οποία εγγυάται ότι μπορούν να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα χωρίς να 
τους μεταδίδουν ούτε να μολύνονται με κανέναν από αυτούς τους οργανισμούς. 
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Η χρήση τους σε Πάγκους Κρεοπωλείων, Ιχθυοπωλείων, Οπωροπωλείων εγγυάται ότι με την 
απλή τήρηση των συνθηκών υγιεινής δεν ευνοείται ο πολλαπλασιασμός ούτε η μετάδοση 
κανενός μικροοργανισμού, μικροβίου, βακτηρίου ή οργανισμού επιβλαβή ή μη από διαδοχική 
χρήση. 
 
Η Formica διαθέτει Επίσημα Πιστοποιητικά που εγγυώνται ότι η επιφάνεια των πετασμάτων 
της μπορεί να έρχεται σε απευθείας επαφή με τα τρόφιμα, χωρίς οι μικροοργανισμοί να 
καλλιεργούνται ή να αναπτύσσονται στην ίδια. 
 
2.10.- Ανθεκτικότητα στη χάραξη 
 
Η ειδική επιφάνεια των Πάγκων CompacTop® τους κάνει να ξεχωρίζουν σε σχέση με τους 
άλλους Πάγκους για την μεγάλη ανθεκτικότητά τους στις χαράξεις. Η χάραξη ενός Πάγκου 
CompacTop® απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι για οποιονδήποτε από τους άλλους 
Πάγκους που υπάρχουν στην Αγορά. 
 
Οι χαραγές σε έναν πέτρινο πάγκο είναι σημαντικές γιατί σε πλάγιο φωτισμό είναι ορατές 
στην χαρακτηριστική αστραφτερή του επιφάνεια. Σε έναν πάγκο CompacTop® οι χαραγές 
είναι λιγότερο ορατές όσο πιο ματ και πιο ανάγλυφη είναι η επιφάνεια. 
 
2.11.-Δυνατότητα επιδιόρθωσης των χαραγών  
 
Το πλεονέκτημα της μεγάλης ανθεκτικότητας στη χάραξη δεν σημαίνει ότι ο πάγκος δεν είναι 
δυνατόν να χαραχθεί. Στην περίπτωση που ένας πάγκος CompacTop® χαραχθεί από μία 
τυχαία έντονη κίνηση, πολλές φορές η επιφάνεια μπορεί να επιδιορθωθεί με τα προϊόντα 
επιδιόρθωσης που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτά τα προϊόντα μιμούνται το χρώμα της 
Formica, επικολλώνται στις χαραγές και τις κρύβουν πολύ αποτελεσματικά. Αυτές οι χαραγές 
δεν επιδιορθώνονται σε Πέτρινους πάγκους. 
 
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα προϊόντα επιδιόρθωσης. 
 
• Ziur Aqua 
• Bustin Ziur 2 
• Colorfil της Εταιρείας Unika 
 
 
2.12.- Αντοχή στην υγρασία 
 
Οι Πάγκοι που διαθέτουν πλάκα με πυρήνα από Ίνες είναι πολύ ευαίσθητοι στην υγρασία, με 
αποτέλεσμα να φθείρονται πολύ γρήγορα από οποιαδήποτε ρωγμή ή σχισμή. Ο Πάγκος 
CompacTop®, δεν απορροφά καθόλου υγρασία από την επιφάνεια και από τα άκρα η πιθανή 
απορρόφηση είναι ασήμαντη. Επιπλέον, όταν η αιτία της σταματάει να υπάρχει την 
αποβάλλει και επιστρέφει στην αρχική κατάσταση χωρίς κανένα ίχνος φουσκώματος. 
 
2.13.- Αντοχή στην πρόσκρουση 
 
Η πιθανότητα τυχαίας πτώσης ενός σκληρού σώματος (μιας κονσέρβας ή ενός γυάλινου 
μπουκαλιού) σε έναν Πάγκο από ένα έπιπλο που βρίσκεται ψηλότερα είναι πολύ συχνή και 
στις περιπτώσεις που ο πάγκος δεν είναι CompacTop® θα μείνει σημάδι ή ακόμα χειρότερα, 
μπορεί ο πάγκος να Ραγίσει ή και να Σπάσει! Στους Πάγκους CompacTop η σύγκρουση θα 
επηρέαζε μόνο το αντικείμενο που πέφτει και όχι τον Πάγκο. 
Όχι μόνο δεν θα άφηνε κανένα σημάδι στην επιφάνεια, αλλά δεν υπάρχει καν η πιθανότητα 
να τον ράγιζε ή ακόμη περισσότερο να τον έσπαγε. 
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Ο Πάγκος CompacTop® μπορεί να αντέξει το χτύπημα μιας χαλύβδινης μπάλας σχεδόν στο 
μέγεθος μίας μπάλας μπιλιάρδου, η οποία ρίπτεται με το χέρι από ψηλά, χωρίς να 
εμφανιστούν ίχνη. Ένας πάγκος από χαλαζία ή γρανίτη θα έσπαγε ανεπανόρθωτα με 
αυτή τη δοκιμή 
 
2.14.- Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες 
 
Όλοι γνωρίζουμε πως πάνω σε έναν Πάγκο κουζίνας τοποθετούνται μερικές φορές ζεστές 
κατσαρόλες που περιέχουν μαγειρευτά ή άλλα φαγητά, των οποίων ο πάτος έχει 
θερμοκρασία 100 ° C. Ο Πάγκος CompacTop® αντέχει το θερμικό Σοκ μιας κατσαρόλας που 
περιέχει όχι φαγητό στους 100 ° C, αλλά ζεστό λάδι στους 180 ° C, χωρίς να υφίσταται καμία 
ορατή μεταβολή. Πολύ λίγοι Πάγκοι θα άντεχαν αυτή την θερμοκρασία και σίγουρα θα 
έπρεπε να είναι από πέτρα ή της CompacTop®. 

 
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις Καφετιέρες και τις Χύτρες ταχύτητας με πάτο 
μεγάλου πάχους, 4 mm ή περισσότερων, γιατί μόλις βγουν από την άμεση φλόγα ή από 
φλόγα υγραερίου μπορούν να επιδράσουν στην επιφάνεια του CompacTop® εάν 
τοποθετηθούν αμέσως πάνω σε αυτόν, καθώς μπορούν να αγγίξουν θερμοκρασίες άνω των 
300° C, οι οποίες προφανώς μπορούν να μεταβάλλουν την επιφάνεια του CompacTop® 
 
Ένα σοβαρό πρόβλημα των Συνθετικών πάγκων από Χαλαζία και από ρητίνες τύπου Corian 
ή Silestone είναι ότι εμφανίζουν ρωγμές ή σπάνε μεσοπρόθεσμα στην περιοχή της κεραμικής 
εστίας για διάφορους λόγους: 
 
• Κενό που δεν έχει καλυφθεί καλά, όπου έμειναν μικρές ρωγμές ή δεν έχει κοπεί καλά 
• Κακός αερισμός δεδομένου ότι αποθηκεύει ζέστη 
 
Στον CompacTop δεν παρουσιάζεται ποτέ αυτό το πρόβλημα λόγω του ότι είναι πλακοειδές. 
 
 
2.15.- Ανθεκτικότητα στη φθορά 
 
Η αντοχή του CompacTop® στην τριβή είναι ανώτερη από οποιουδήποτε άλλου είδους 
πάγκων. Το αρχικό σημείο φθοράς στη δοκιμή τριβής είναι ανώτερο και εμφανίζεται αργότερα. 
 
2.16.- Εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση  
 
Το πάχος του προϊόντος είναι αυτό που τον κάνει πιο ελαφρύ από όλους τους Πάγκους της 
Αγοράς, καθώς ζυγίζει μόνο 16 kg ανά m2, τη στιγμή που οι υπόλοιποι έχουν έως και το 
διπλάσιο βάρος. Αποτέλεσμα είναι η ευκολία στην μεταφορά, στο χειρισμό για την εισαγωγή 
σε διαμερίσματα, την εισαγωγή σε ανελκυστήρες ή το ανέβασμα από τις σκάλες κλπ. 
 
 
2.17.- Ευκολία στις συνδέσεις και ενώσεις 
 
Ο Πάγκος CompacTop® είναι τόσο πρακτικός και ευπροσάρμοστος ώστε οι συνδέσεις και οι 
ενώσεις μπορούν να γίνουν επί τόπου με ένα οποιοδήποτε συνηθισμένο ξυλουργικό εργαλείο. 
Οι συνδέσεις και οι ενώσεις σε ευθεία ή σε γωνίες είναι σχεδόν αόρατες και ακόμη ειδικά εάν 
καλυφθούν με τα προϊόντα επιδιόρθωσης που αναφέρθηκαν στο σημείο 2.11. 
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Είναι ο πιο μακρύς Πάγκος στην Αγορά, με δυνατότητα να αγγίξει τα 3,6 μέτρα μονοκόμματα 
και επομένως καταργεί τις ενώσεις. Κανένας από τους Πέτρινους πάγκους δεν υπερβαίνει τα 
2,2 μέτρα. 
 
2.18.- Προσαρμοστικότητα των άκρων 
 
Το άκρο του Πάγκου CompacTop® είναι μαύρο, λείο, αστραφτερό και ερμητικά κλειστό για 
προστασία από το νερό και ξεχωρίζει με τη μοναδική ομορφιά του ανάμεσα στην επιφάνεια 
του Πάγκου και των χαμηλών επίπλων. Εάν δεν το επιθυμείτε, δεν είναι υποχρεωτικό να 
προσθέσετε κάποιο διακοσμητικό για να το κρύψετε. 
 
2.9.- Σχέση Ποιότητας/ Τιμής 
 
Αυτό το τελευταίο σημείο μιλά από μόνο του. Η Ποιότητα των Πάγκων CompacTop® που 
αναδεικνύεται από την περιγραφή των προηγούμενων σημείων υπερβαίνει τους υπόλοιπους 
Πάγκους που υπάρχουν στην Αγορά και η τιμή τους, με εξαίρεση τους Πάγκους FormicaTop, 
είναι από τις χαμηλότερες που υπάρχουν. 
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3.- Σύγκριση χαρακτηριστικών 
 

ΕΙΔΗ ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΡΟΣ 
 Kg/m2 ΣΤΟ 
ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΧΟΣ 
 mm 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ- 
ΤΗΤΑ 

Κουζίνα - Μπάνιο -
Καφετέρια - 
Μπουφές  

CompacTop ® 16 12 mm στερεού 
προϊόντος 

125 

Δυνατότητα 
συνδυασμού του 
ίδιου προϊόντος με 
ίδια πετάσματα για 
έπιπλα, τοίχους και 
πόρτες. Δυνατότητα 
προσωπικής 
προσαρμογής. 
Κουζίνα - Μπάνιο -
Καφετέρια - 
Μπουφές 

FormicaTop 32 Επικολλητό πέτασμα 
Formica 1,0 mm πάνω 
σε στήριγμα από 
αδιάβροχη 
μοριοσανίδα 
(νοβοπάν) 38 mm από 
ξύλο  

Διάφορα 

Ίδια δυνατότητα με 
το CompacTop 

Κουζίνα - 
Καφετέρια - 
Μπουφές 

Ανοξείδωτος Χάλυβας 35 Φύλλο 1 - 2 mm 1 

Ίδια δυνατότητα με 
το CompacTop 
Κουζίνα - Μπάνιο -
Καφετέρια 

Μάρμαρο/ Γρανίτης 56 ≥ 40 20 

Δεν είναι πολύ 
προσαρμοστικό για 
να συνδυαστεί 
Κουζίνα Ξύλο 32 ≥ 40 10 

Δεν συνιστάται σε 
υγρές περιοχές 
Κουζίνα - Καφετέριεs 
- Μπουφές 

Συνθετική 
μοριοσανίδα από 
Ρητίνη παρόμοια με 
τον τύπο Corian 

21 ≥ 12 30 

Δεν είναι πολύ 
προσαρμοστική για 
να χρησιμοποιηθεί 
σε Έπιπλα 
Κουζίνα - Μπάνιο Συνθετική 

μοριοσανίδα από 
Ρητίνη παρόμοια με 
τους τύπους 
Silestone, Compact 
και Quarela με άμμο 

40 ≥ 12 40 

Δεν είναι πολύ 
προσαρμοστική για 
να χρησιμοποιηθεί σε 
Έπιπλα και είναι 
πολύ βαριά για 
Μπουφέ 



Εγχειρίδιο για πάγκους CompacTop 1    BS Σεπτ. 2008 9 

 
ΕΙΔΗ ΠΑΓΚΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΥΦΕΣ Ή 

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΣΤΟΥΣ 
ΛΕΚΕΔΕΣ 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 

CompacTop ® Ναι 4 Αμετάβλητος από 
όλα τα προϊόντα 
κουζίνας 

Ναι. Απλά με 
απορρυπαντικά 

FormicaTop Ναι Διάφορα Αμετάβλητος από 
όλα τα προϊόντα 
κουζίνας 

Όπως και με το 
CompacTop ® 

Ανοξείδωτος Χάλυβας Όχι 1 Λερώνεται από 
οξείες ουσίες και 
με την αφή και 
απαιτεί ειδικό 
καθαρισμό 

Όπως και με το 
CompacTop ® εκτός 

από τους λεκέδες 
από οξέα 

Μάρμαρο / Γρανίτης Όχι σε Μονά 
χρώματα 

1 Αμετάβλητος από 
προϊόντα κουζίνας, 
εκτός από τα οξέα 
όπως το λεμόνι ή 
το ξύδι 

Ναι. Αλλά με 
μικροβιοκτόνους 

παράγοντες, εκτός 
από τους λεκέδες 

από οξέα 
Ξύλο Όχι 1 Αμετάβλητος από 

προϊόντα κουζίνας 
Ναι. Αλλά με 

μικροβιοκτόνους 
παράγοντες 

Συνθετική 
Μοριοσανίδα από 
Ρητίνη παρόμοια με 
τον τύπο Corian 

Όχι 1 Μερική 
ανθεκτικότητα στα 
προϊόντα 
καθαρισμού 
κουζίνας 

Όπως και με το 
CompacTop ® εκτός 

από τους λεκέδες 
από οξέα 

Συνθετική 
Μοριοσανίδα από 
Ρητίνη παρόμοια με 
τους τύπους 
Silestone, Compact 
και Quarela, με άμμο 

Όχι σε Μονά 
χρώματα 

1 Μερική 
ανθεκτικότητα στα 
προϊόντα 
καθαρισμού 
κουζίνας 

Ναι. Αλλά με 
μικροβιοκτόνους 

παράγοντες εκτός 
από τους λεκέδες 

από οξέα 
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ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΧΑΡΑΓΩΝ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΥΓΡΑΣΙΑ 

CompacTop ® Υγιεινή και 
αντιβακτηριακή 
επιφάνεια με κανονικό 
καθαρισμό _ Αμετάβλητος στη 

χάραξη από 
ακονισμένη αιχμή 
βάρους μικρότερου 
των 3 Kg 

Ναι. Επιδιόρθωση 
με Κόλλες τύπου 
"Color Fill", που 
κάνουν την χαραγή 
να εξαφανιστεί 

Αντέχει στην υγρασία 
χωρίς να φουσκώνει 
σε όλη του τη μάζα 

FormicaTop Υγιεινή και 
αντιβακτηριακή 
επιφάνεια με κανονικό 
καθαρισμό 
 

Αμετάβλητος στη 
χάραξη από 
ακονισμένη αιχμή 
βάρους μικρότερου 
των 3 Kg 

Το ίδιο με τον 
CompacTop 

Φουσκώνει εάν 
διατρηθεί. Πορώδες 
στήριγμα. 

Ανοξείδωτος χάλυβας Υγιεινή επιφάνεια αλλά 
με ειδικό καθαρισμό 

Χαράσσεται με 
ακονισμένη αιχμή 
βάρους άνω του 1 Kg 

Δεν 
επιδιορθώνεται 

Φουσκώνει. 
Πορώδες στήριγμα 

Μάρμαρο/Γρανίτης Υγιεινή επιφάνεια αλλά 
με ειδικό καθαρισμό 

Χαράσσεται με 
ακονισμένη αιχμή 
βάρους άνω του 1 Kg 

Δεν 
επιδιορθώνεται 

Αντέχει την υγρασία 
χωρίς να φουσκώνει  

Ξύλο Υγιεινή επιφάνεια αλλά 
με ειδικό καθαρισμό 

Χαράσσεται με 
ακονισμένη αιχμή 
βάρους άνω του 1 Kg 

Δεν 
επιδιορθώνεται 

Φουσκώνει. 
Πορώδης μάζα. 

Συνθετική 
Μοριοσανίδα από 
Ρητίνη παρόμοια με 
τον τύπο Corian 

Υγιεινή επιφάνεια αλλά 
με ειδικό καθαρισμό 

Χαράσσεται με 
ακονισμένη αιχμή 
βάρους άνω του 1 Kg 

Επιδιορθώνεται με 
το κατάλληλο 
προϊόν 

Αντέχει την υγρασία 
χωρίς να φουσκώνει 
σε όλη του τη μάζα 

Συνθετική 
Μοριοσανίδα από 
Ρητίνη παρόμοια με 
τους τύπους 
Silestone, Compact 
και Quarela, με άμμο 

Υγιεινή επιφάνεια αλλά 
με ειδικό καθαρισμό 

Χαράσσεται με 
ακονισμένη αιχμή 
βάρους άνω των 3 Kg 

Δεν 
επιδιορθώνεται 

Αντέχει την υγρασία 
χωρίς να φουσκώνει 
σε όλη του τη μάζα 
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ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 
ΥΨΗΛΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ 
ΦΘΟΡΑ 

CompacTop ® Πτώση χαλύβδινης 
μπάλας βάρους 
0,32Kg από τα 1,8 
μέτρα που ισοδυναμεί 
με 10 Kg τη στιγμή της 
πρόσκρουσης χωρίς 
ζημιές  

Αντοχή στο θερμικό 
σοκ στους 180 ° C 
χωρίς μόνιμα ίχνη. 
Αντοχή σε 
θερμοκρασία 
αντίστοιχη με την 
τοποθέτηση ζεστής 
κατσαρόλας στην 
επιφάνεια του 

Αρχικό σημείο άνω 
των 50 Κύκλων 
επιφανειακής 
λείανσης με 
γυαλόχαρτο 

FormicaTop Πτώση χαλύβδινης 
Μπάλας 0,32 Kg χωρίς 
ζημιά  

Όπως ο CompacTop Όπως ο 
CompacTop 

Ανοξείδωτο Ατσάλι Mόνιμο σημάδι από 
την πρόσκρουση της 
μπάλας 

Όπως ο CompacTop Αρχικό σημείο 
κάτω από τους 10 
κύκλους 

Μάρμαρο/Γρανίτης Είναι εύθραυστος. 
Μπορεί να ραγίσει και 
να αχρηστευθεί. 

Όπως ο CompacTop Αρχικό σημείο 
κάτω από τους 10 
κύκλους 

Ξύλο Mόνιμο σημάδι από 
την πρόσκρουση της 
μπάλας 

Όπως ο CompacTop Αρχικό σημείο 
κάτω από τους 10 
κύκλους 

Μοριοσανίδα από 
ρητίνη συνθετική 
παρόμοια με τον τύπο 
Corian 

Είναι εύθραυστος. 
Μπορεί να ραγίσει και 
να αχρηστευθεί 

Αντοχή μόνο θερμικό 
σοκ 90 ° C χωρίς 
μόνιμο σημάδι. Δεν 
αντέχει την 
τοποθέτηση ζεστής 
κατσαρόλας πάνω 
στην επιφάνεια του 

Αρχικό σημείο 
κάτω από τους 10 
κύκλους 

Μοριοσανίδα από 
Ρητίνη συνθετική 
παρόμοια με τους 
τύπους Silestone, 
Compact και Quarela 
με φορτίο άμμου 

Μπορεί να ραγίσει και 
να αχρηστευθεί 

Αντοχή μόνο σε 
θερμικό Σοκ 90 ° C 
χωρίς μόνιμο σημάδι 

Αρχικό σημείο 
κάτω από τους 10 
κύκλους 
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ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΕΥΚΟΛΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΙΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΑΚΡΩΝ 

CompacTop ® Μπορεί να 
συναρμολογηθεί επί 
τόπου. Πολύ ελαφρύς. 
Δεν χρειάζεται άλλα 
εργαλεία πλην των 
ξυλουργικών. 

Παρόμοιο 
σύστημα με εκείνο 
που 
χρησιμοποιείται 
στο Ξύλο. Είναι ο 
πιο μακρύς 
πάγκος στην 
αγορά 

Ίδια άκρα που δεν 
απαιτούν 
επιπρόσθετες 
εργασίες ούτε ειδικές 
συνδέσεις 

FormicaTop Όπως ο CompacTop Όπως ο 
CompacTop 

Εάν δεν είναι 
Postforming 
απαιτείται κάλυψη 
του κενού 

Ανοξείδωτος 
Χάλυβας 

Απαιτεί εργαλείο 
ειδικής κοπής 

Δύσκολη 
διαδικασία που 
αφήνει μια γραμμή 
«ευαίσθητη» στην 
υγρασία και η 
σύνδεση είναι 
ορατή. 

Απαιτείται κάλυψη 
του κενού 

Μάρμαρο/Γρανίτης Δεν μπορεί να 
συναρμολογηθεί επί 
τόπου. Ζυγίζει 2,5 
φορές το βάρος του 
CompacTop 

Μόνο δια 
συμβολής και η 
σύνδεση φαίνεται 

Απαιτείται προσθήκη 
ενός άκρου 

Ξύλο Πολύπλοκη + 
προηγούμενες 
εργασίες 

Όπως ο 
CompacTop 

Απαιτείται προσθήκη 
ενός άκρου 

Συνθετική 
Μοριοσανίδα από 
Ρητίνη παρόμοια με 
τον τύπο Corian 

Δεν μπορεί να 
συναρμολογηθεί επί 
τόπου. Είναι πολύ 
ευαίσθητος. Εμφανίζει 
ρωγμές σε περιοχές 
κοντά σε ζέστη 

Όπως ο 
CompacTop 

Απαιτείται προσθήκη 
ενός άκρου 

Συνθετική 
Μοριοσανίδα από 
Ρητίνη παρόμοια με 
τους τύπους 
Silestone, Compact 
και Quarela με φορτίο 
άμμου 

Δεν μπορεί να 
συναρμολογηθεί επί 
τόπου. Απαιτεί ειδικά 
εργαλεία 
Μαρμαροτεχνίτη. 
Εμφανίζει ρωγμές σε 
περιοχές κοντά σε 
ζέστη. Ζυγίζει 2,5 
φορές το βάρος του 
CompacTop 

Όπως από 
Μάρμαρο/Γρανίτη 

Απαιτείται προσθήκη 
ενός άκρου 
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Χαρακτηριστικά ph 

Υδροχλωρικό Οξύ 0,0 
Χυμός λεμονιού 2,0 
Ξύδι 2,4 
Coca cola 2,5 
Χυμός πορτοκαλιού 3,6 
Κρασί 4,0 
Nτομάτα 4,5 
Μπύρα 4,5 
Τσάι 5,5 
Όξινη βροχή 5,7 
Καφές 6,3 
Γάλα 6,6 

  
Ο

ΞΙ
Ν

Ο
 

Νερό 7,0 ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
Διττανθρακικό  8,5 
Αφρόλουτρο 9,5 
Σαπούνι για τα χέρια 9,5 
Αμμωνία 11,0 
Χλωρίνη 13,0 
Καυστική σόδα 14,0   Α

ΛΚ
Α

ΛΙ
Κ

Ο
 

Κόκκινο κείμενο Βλάπτουν όλους τους 
πάγκους 

Μπλε κείμενο Βλάπτουν όλους τους 
πάγκους εκτός της Formica 

 
4.- Εξορθολογισμός των διαστάσεων. 
 
 
Οι Πάγκοι της Formica παρέχονται στις ακόλουθες διαστάσεις: 
 
• Ολόκληρη η πλάκα 3600 x 1400 mm 
• ½ Πλάκα 3600 x 690 mm 
 
Παρατηρήστε ότι έχει το πιο μακρύ μήκος στην αγορά, που επιτρέπει να κατασκευάζονται οι 
πιο επιμήκεις πάγκοι της αγοράς χωρίς ενώσεις 
 
Ξεχωρίζει επίσης το γεγονός ότι τα επικολλητά πετάσματα Formica μπορούν να 
τοποθετηθούν σε τοίχους και πόρτες ως επιπρόσθετα αξεσουάρ του Πάγκου και έτσι μπορεί 
να “συνεχιστεί” η κάθετη επένδυση με το ίδιο προϊόν που διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά και 
την ίδια όψη με τον οριζόντιο Πάγκο. 
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CompacTop® 
 
 

Εγχειρίδιο για πάγκους CompacTop® 
 
 

2ο Μέρος: Τι μπορείτε να κάνετε με έναν Πάγκο της 
CompacTop και πώς 

 
Επίσημα σημεία πώλησης 

 
Στη συνέχεια δίνονται κάποιες προτάσεις για τους διάφορους πάγκους που κατασκευάζονται 
με τα επικολλητά πετάσματα CompacTop 
 
1.- ΠΑΓΚΟΣ 
 
Περιγραφή 
 
Ο Πάγκος CompacTop είναι ένα Συμπαγές επικολλητό πέτασμα με διακοσμητική επιφάνεια 
(συμπαγές επικολλητό πέτασμα Υψηλής Πίεσης σύμφωνα με το πρότυπο UNE EN 438-4 
2005), που χαρακτηρίζεται από την υψηλή του ανθεκτικότητα στην τριβή, τη χάραξη και τα 
χτυπήματα καθώς και την αντοχή του στο θερμικό σοκ και στην δράση χημικών προϊόντων 
που υπάρχουν στην κουζίνα. Το εν λόγω προϊόν ορίζεται σε αυτό το πρότυπο ως επικολλητό 
πέτασμα τύπου CGS. 
 
 
2.- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
2.1.- Πλάτη 
 
Η Πλάτη είναι μια οριζόντια λωρίδα που τοποθετείται κάθετα στην επιφάνεια του Πάγκου και 
επικολλάται στον τοίχο ως εμπόδιο για να μην παγιδεύονται υπολείμματα ανάμεσα στον 
Πάγκο και τον τοίχο. Κυκλοφορεί στην Αγορά ευρεία γκάμα από Πλάτες διαφόρων ειδών. 
  
 

 
 
Η CompacTop σας προσφέρει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ακριβώς το ίδιο υλικό 
που μπορεί να επικολληθεί ως Πλάτη και στο ύψος που επιθυμείτε, ακόμα και μέχρι το 

Πλάτη 

Πάγκος 
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έπιπλο που βρίσκεται άνωθεν του πάγκου. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, απαιτείται μόνο μία 
επικόλληση και εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του Πάγκου που ακουμπάει στον τοίχο. 
Η επικόλληση μπορεί να γίνει απλά με το εξάρτημα προς τοποθέτηση και την κόλλα «Sika 
Tack Panel» της Εταιρείας Sika ή την «Panel Tack» της Εταιρείας Bostik ή την Fix Paneles 
της εταιρείας Quilosa. 
 
Αυτή η Πλάτη μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί από το ίδιο υλικό με τον πάγκο CompacTop 
και να καλύψει ακόμη και ολόκληρο τον τοίχο μέχρι το έπιπλο που βρίσκεται άνωθεν του 
πάγκου, ενώ επικολλάται απευθείας στο πλακάκι ή το τσιμέντο του τοίχου. 
 
 
2.2.- Επικολλητό πέτασμα HPL για τοίχο.- 
 
Επειδή οι τοίχοι ενδέχεται να μην είναι απόλυτα επίπεδοι και να παρουσιάζουν εξογκώματα ή 
κενά συνιστάται η λείανσή τους πριν από την τοποθέτηση. 
 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί Συμπαγές επικολλητό με διπλή διακοσμητική όψη αλλά η 
επικόλληση του στον τοίχο μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα σταθερή λόγω της χαμηλής 
απορρόφησης της κόλλας από την διακοσμητική όψη, για αυτό συνιστάται να μεσολαβήσει 
«αστέρωμα» σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε Κατασκευαστή. 
 
2.3.- Επικόλληση στον Τοίχο.- 
 
Ο τοίχος μπορεί να είναι από Τσιμέντο, Πλακάκι ή Μάρμαρο, τούβλο, κλπ. 
 
2.3.1.- Τσιμέντο.- Μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου. Συνιστάται να επαλείψετε με ένα 
μείγμα σταθεροποίησης ή τσιμεντοπολτό που λειαίνει και κάνει επίπεδο τον τοίχο ώστε να 
καλύψετε τα κενά, τα εξογκώματα και τις προεξοχές του. 
 
2.3.2.- Πλακάκι ή Μάρμαρο ή Κεραμικό.- Θεωρείται δεδομένο ότι η επιφάνεια θα είναι αρκετά 
λεία χωρίς προεξοχές. Για την αποφυγή στοιχείων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη 
σταθερότητα της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να απολιπανθεί προηγουμένως 
με οινόπνευμα. 
 
2.3.3.- Επικόλληση σε μεταλλική Επιφάνεια.- 
 
Ίδια διαδικασία με το πλακάκι  
 
2.3.4.- Αστάρωμα για επικόλληση.- 
 
Σε περίπτωση επικόλλησης του CompacTop πάνω σε πλακάκι ή μεταλλική επιφάνεια, 
συνιστάται να περαστεί προηγουμένως αστάρι στο πλακάκι ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσφυση του HPL στην εν λόγω επιφάνεια. Το αστάρι θα είναι αυτό που συνιστάται από 
τον κατασκευαστή της Κόλλας και μετά την εφαρμογή του πρέπει να το αφήσουμε να 
στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή. 
 
2.3.5.- Κόλλα για επικόλληση στον τοίχο.- 
 
Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί συνιστάται να μην έχει υδατική βάση. Αυτή η κόλλα πρέπει 
να εφαρμοστεί στη βάση στην οποία θα επικολληθεί, καθώς και στο HPL CompacTop που 
θέλουμε να επικολλήσουμε. 
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2.4.- Ποδιά  
 
Η Ποδιά είναι ένα κάθετο διακοσμητικό κάλυμμα ή στήριγμα που τοποθετείται στην απέναντι 
πλευρά από την Πλάτη για την «ενίσχυση» του πάχους της ακμής του Πάγκου που σε 
μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητο γιατί το πάχος του δεν είναι καλαίσθητο. 
 
 
Στην περίπτωση του Πάγκου CompacTop (r), το άκρο του ίδιου του επικολλητού μπορεί να 
θεωρηθεί διακοσμητικό και επιπλέον δεν απαιτεί προστασία, ούτε από τα χτυπήματα, ούτε 
από τα υγρά καθώς το ακάλυπτο άκρο δεν απορροφά τίποτα και δεν υπάρχει ανάγκη 
προσθήκης προστατευτικής ποδιάς. 
 
 

 
 
Ωστόσο, όπως και για πάγκους από άλλα υλικά, εάν επιθυμείτε την προσθήκη ποδιάς, είναι 
δυνατόν να κατασκευαστεί από το ίδιο προϊόν όπως φαίνεται στην συνημμένη φωτογραφία ή 
να επικολληθεί στον πάγκο. 

 
Λεπτομέρεια «ψηλής» πλάτης 

Πάγκος 

Ποδιά 

Ενίσχυση από ξύλο 
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3.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΚΟΠΗΣ 
 
3.1.- Κοπή και Άνοιγμα για την τοποθέτηση Κεραμικής Εστίας ή Νεροχύτη 
 
• Με το τρυπάνι και το κοπτικό διάτρησης γίνονται 4 διαμπερείς οπές στις γωνίες στις 

οποίες θέλουμε να κόψουμε τον πάγκο και να τοποθετήσουμε τον νεροχύτη ή την 
κεραμική Εστία. 

 
• Η επιφάνεια κοπής πρέπει να αντιστοιχεί στις εσωτερικές διαστάσεις του αντικειμένου 

που θα τοποθετηθεί, έτσι ώστε το κομμάτι του που θα προεξέχει να στηρίζεται στον 
πάγκο. 

  

 
  
 
  
• Μπορείτε να μαρκάρετε τις ακμές με ένα μολύβι και στη συνέχεια να τις πριονίσετε με τη 

σέγα ή εάν η ακμή πρέπει να φρεζαριστεί γιατί θα φαίνεται ή θα είναι διακοσμητική, 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαμπλόνα 

 
 
 
 
3.2.- Άνοιγμα για Κεραμική Εστία ή επικαθήμενο Νεροχύτη  
  
 

 
 
Δεν είναι απαραίτητο να λειανθούν οι ακμές καθώς θα καλυφθούν από την Κεραμική Εστία ή 
τον Νεροχύτη. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγονται τα ραγίσματα και οι αιχμηρές ορθές 
γωνίες για να αποφευχθούν οι ρωγμές, γι’ αυτό είναι σκόπιμο οι ακμές να περαστούν απλά 
με γυαλόχαρτο 150 – 200. 
  
  

Περιοχή που θα 
κοπεί 

Πάγκος 

Οπές πριν από την 
τοποθέτηση 

CompacTop Κόλλα 

Εντοιχισμένος Νεροχύτης 

Αποχέτευση 
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3.3.- Άνοιγμα για ισόπεδο Νεροχύτη  
 
 
 

 
 
Αυτή η εσοχή πρέπει να γίνεται μόνο με εργαλειομηχανή Ψηφιακού Ελέγχου 
  
 
 
 
3.4.- Άνοιγμα για υποκαθήμενο Νεροχύτη  
 
 

 
 

Πάχος 2/3 
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Το άνοιγμα του νεροχύτη πρέπει να γίνεται με σαμπλόνα ή με εργαλειομηχανή Ψηφιακού 
Ελέγχου. 
 
Η ακμή πρέπει να λειανθεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια στο σημείο 3.2.- 
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3.5.- Ένωση υπό γωνία ή σε ευθεία 
  
• Εάν είναι αναγκαίο να φρεζαριστεί κάποιο από τα άκρα AB - BC, αυτό γίνεται συνήθως 

με το δράπανο και το εργαλείο που αναφέρεται στο σημείο 1.2.- 
• Εάν επιθυμούμε να ενώσουμε δύο πλάκες του πάγκου για να σχηματίσουμε μία ένωση 

σε σχήμα L ή T, θα κόψουμε με τη σέγα ως εξής: 
 

 

 
 

 
 
Σε περίπτωση που πρέπει να ενωθούν δύο Πάγκοι μεταξύ τους, αυτή η διαδικασία μπορεί να 
γίνει επί τόπου και είναι απαραίτητη η δημιουργία εσοχών ή «Συνδέσεων μπισκότου» στο 
άκρο AB του Πάγκου Formica της FormicaTop, οι οποίες στη συνέχεια θα ενωθούν με κόλλα 
ενός συστατικού με βάση την Πολυουρεθάνη. 
 

 

 

Γραμμή Κοπής ABC 
 

Κοπή υπό γωνία 

Εσοχή 

Μπισκότο 
 

Κόλλα 
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Η τοποθέτηση των μπισκότων πραγματοποιείται ακολουθώντας το σύστημα υπό 
συγκεκριμένη γωνία ή διαγώνια. Αυτή η ενέργεια μπορεί επίσης να γίνει επί τόπου.  
  

 
 
 
Τα ξύλινα «μπισκότα» κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά μπορούν επίσης να κατασκευαστούν 
από το ίδιο το επικολλητό της CompacTop. 
 
• Φρεζοκαβιλιέρα: Κινητήρας 900 W, Ταχύτητα 10.000 r.p.m. Βάθος φρεζαρίσματος 20 mm 

και Μάρκα Virutex Μοντέλο AB 111 N ή αντίστοιχο 
 
• Τα «Μπισκότα» ή ξύλινες καβίλιες μπορεί να είναι της Εταιρείας Virutex αριθ. αναφ. 

140500 1 έως 1405004, που κατασκευάζονται για βάθη από 8 έως 20 mm και είναι πιο 
ανθεκτικά από τις σφήνες ή τα Τρυπάνια ξύλου 

 
• Θα κατασκευαστεί ειδική σαμπλόνα για να εξασφαλιστεί ότι οι Κοπές σε γωνία ABC 

ταιριάζουν απόλυτα όταν ενωθούν. 
 
• Αυτή η ένωση σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εσοχές και να συνδεθεί με 

μπισκότα η γραμμή ABC 
 
• Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι η «Sika Tack Panel» της εταιρείας Sika 

ή η «Panel Tack» της εταιρείας Bostik 
  
 
  
  

Γραμμή κοπής 
Corte 

Μπισκότα 
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Λεπτομέρεια κοπής με Φρέζα για ένωση σε σχήμα “L” 
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3.6.- Μπιζουτάρισμα της ακμής του κομματιού. 
 
•  Όπως το Φρεζάρισμα. Το μπιζουτάρισμα θα πρέπει να γίνει με δράπανο και Φρέζα οπότε 

με απλό στρογγύλεμα του άκρου θα εξαλειφθεί η αιχμηρότητά του. 
 

 
 
• Εργαλείο: Τραπεζοειδής Φρέζα της Widia στις 45° με ενσωματωμένο ρουλεμάν αριθ. αναφ. 

490090 της Εταιρείας FESTOOL 
 
• Χειροκίνητο δράπανο, με γωνία 15° - 30° - ή 45° αριθ. αναφ. OFK 500 της Εταιρείας 

FESTOOL 
 
• Η κατεργασία των άκρων αναφέρεται στο σημείο 2.7. 
  

 

Στρογγύλεμα 
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Λεπτομέρεια του Εργαλείου και του εξαρτήματος για μπιζουτάρισμα  
 
 

 
 
 Λεπτομέρεια της διαδικασίας μπιζουταρίσματος  
 
3.7.- Κατεργασία των άκρων 
 
• Εάν θέλετε το άκρο να είναι λείο και αστραφτερό, περάστε το με το χέρι απαλά και 

διαδοχικά με γυαλόχαρτα κόκκου 200 - 500 - 1000 και στη συνέχεια με φανέλα ελαφρά 
εμποτισμένη σε ορυκτέλαιο, για παράδειγμα μάρκας «3 en 1». Τα σημάδια από το 
πέρασμα του εργαλείου εξαφανίζονται. 

 
 
3.8.- Τρυπάνισμα. 
 
• Με το τρυπάνι και το κοπτικό διάτρησης που αναφέρεται στο σημείο 1.5, μπορείτε να 

πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία που απαιτεί τρυπάνι. 
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4.- Περίληψη 
 
Με μια σαμπλόνα, ένα εργαλείο φρεζαρίσματος, μια φρεζοκαβιλιέρα και μια φρέζα μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε όλες τις διαδικασίες που περιγράφηκαν προηγουμένως εκτός από την 
εγκοπή με εργαλειομηχανή ψηφιακού ελέγχου CNC, η οποία δεν είναι απαραίτητη. 
 
5.- Παραδείγματα 

 
 
  

Λεπτομέρεια Πλάτης 

Λεπτομέρεια Πλάτης 
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Λεπτομέρεια ποδιάς για ενίσχυση του πάχους 

Πάγκος με ποδιά για ενίσχυση του πάχους 
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Λεπτομέρεια ποδιάς για ενίσχυση του πάχους 
 
Αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πλευρικές προεκτάσεις μέχρι το πάτωμα 
από το ίδιο υλικό της CompacTop 
 
Λεπτομέρειες κάποιων προφίλ για ποδιές 
  

 
  
Λεπτομέρειες διαφορετικών προφίλ για την ενίσχυση του πάχους των ποδιών 
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 Λεπτομέρεια ποδιάς που φτάνει έως το πάτωμα 

Λεπτομέρεια ποδιάς που φτάνει έως το πάτωμα 
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Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Συμπαγές Επικολλητό Πέτασμα (Laminado Compacto) 
«αυτούσιο», χωρίς να χρειάζεται να ενισχυθεί το πάχος του άκρου του, όπως για παράδειγμα 
  

 
Όψη άκρου χωρίς ενίσχυση του πάχους 
  

 
  
 Όψη άκρου χωρίς ενίσχυση του πάχους 
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 Όψη άκρου χωρίς ενίσχυση του πάχους 
 

 
 Επικαθήμενος νεροχύτης 
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 Ισόπεδος νεροχύτης  
 

 
 Υποκαθήμενος νεροχύτης  
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 Λεπτομέρεια ανοίγματος που έγινε για την ένωση επικαθήμενου ή υποκαθήμενου νεροχύτη  
 

 
 Λεπτομέρεια με ενίσχυση πάχους και χωρίς 
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6.- Πίνακας  χαρακτηριστικών 
 

COMPACTOP HPL | 
ΔΟΚΙΜΗ ΠΕΔΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Γυαλιστερό Φινίρισμα  ≥ 4 Αντοχή στη χάραξη 
Άλλα Φινιρίσματα 

Από 1 έως 5. Από το 
χειρότερο στο Καλύτερο 5 

Αντοχή στην Πρόσκρουση 
(Μπάλα μεγάλης διαμέτρου) 

Πτώση Μπάλας mm. Ύψος ≥ 1800 

Γυαλιστερό Φινίρισμα  ≥ 4 Αντοχή στην Ξηρή 
θερμότητα (180° C.) Άλλα Φινιρίσματα 

Από 1 έως 5. Από το 
Χειρότερο στο Καλύτερο 5 

Γυαλιστερό Φινίρισμα  ≥ 4 Αντοχή στο βραστό νερό 
Άλλα Φινιρίσματα 

Από 1 έως 5. Από το 
Χειρότερο στο Καλύτερο 5 

% e ≥ 5 mm Μήκ. ≤ 0,30 Σταθερότητα Διαστάσεων 
σε υψηλές θερμοκρασίες 

Συνολική Αλλαγή 
διαστάσεων % e ≥ 5 mm Κάθ. ≤ 0,60 

Ομάδα: 1 και 2 (Πίνακας 
lll) 

5 Ανθεκτικότητα στους 
Λεκέδες 

Ομάδα: 3 (Πίνακας lll) 

Από 1 έως 5 Από το 
Χειρότερο στο Καλύτερο 

≥ 4 
Αντοχή σε κάψιμο από 
τσιγάρο 

Όψη Από 1 έως 5 Από το 
Χειρότερο στο Καλύτερο  

5 

Αντοχή στο ράγισμα Όψη Από 1 έως 5 Από το 
Χειρότερο στο Καλύτερο 

≥ 4 

≥ 4 Αντοχή στους Υδρατμούς Όψη (Πίνακας ll) Από 1 έως 5 Από το 
Χειρότερο στο Καλύτερο  5 

Αντοχή στην Κάμψη Τάση Mpa ≥ 80 
Αντίδραση στη Φωτιά Βαθμός e = 4 - 20 mm C - s1,d0 

 
  
7.- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.- 
 
Τα συμπαγή επικολλητά πετάσματα συνιστάται να αποθηκεύονται υπό τις παρακάτω συνθήκες.- 
 
• Θερμοκρασία 23 ± 10° C 
• Σχετική Υγρασία 65 ±10% 
• Οριζόντια τοποθέτηση σε Παλέτες. 
• Να μην εκτίθενται στο ήλιο ούτε στην βροχή σε εξωτερικό χώρο κατά την αποθήκευση 
• Το τελευταίο επικολλητό της στοίβας και γενικά τα επικολλητά μιας παλέτας πρέπει να 

είναι ΠΑΝΤΑ προστατευμένα με την ατομική προστατευτική μεμβράνη με την οποία 
διατίθενται. 

• Το αντίστοιχο βάρος των πλακών στην παλέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 Kg. 
• Η προστατευτική μεμβράνη με την οποία διατίθενται, πρέπει να αφαιρείται μόνο στο 

τέλος της διαδικασίας της συναρμολόγησης. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να 
εμφανιστούν χαραγές κατά το χειρισμό του. 

• Εάν ζητηθεί το επικολλητό χωρίς προστατευτική μεμβράνη, τα συμπαγή επικολλητά 
πετάσματα θα παρέχονται περιτυλιγμένα με μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, που πρέπει 
ΠΑΝΤΑ να διατηρείται κλειστή όταν το προϊόν είναι αποθηκευμένο. Όταν βγει κάποιο 
πέτασμα από την παλέτα, αυτή πρέπει να κλείσει αμέσως μετά. 
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CompacTop® 
 

Εγχειρίδιο για πάγκους CompacTop® 
 

3ο Μέρος: Εργαλεία και εξαρτήματα 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Κοπή Σέγα Φορητό 

εργαλείο 
Σιδηροπρίονο Για απλή κοπή για προσαρμογή ή 

άδειασμα 
Φορητό 
εργαλείο 

Φρέζα  
Φρεζάρισμα 
 
 

 
Φρέζα 
 
 

Εργαλειομηχανή 
CNC 

Φρέζα 

Για κοπή και πλευρικό φινίρισμα 
του άκρου και επίσης άδειασμα και 
φινίρισμα  

Σύνδεση με 
μπισκότα 

Φρεζοκαβιλιέρ
α 

Φορητό 
εργαλείο 

Δίσκος Για ενώσεις σε σχήμα L και T 

Φορητό 
εργαλείο 

Φρέζα  
Μπιζουτάρι-
σμα 
 

 
Φρέζα 
 Εργαλειομηχανή 

CNC 
Φρέζα 

 
Για τελείωμα άκρης 
 
 

Φορητό 
εργαλείο 

Κοπτικό 
διάτρησης 

 
Τρυπάνισμα 
 
 

 
Δραπανοκατσ
άβιδο 
 

Εργαλείο CNC Κοπτικό 
διάτρησης 

 
Για απλές διατρήσεις 
 
 

Κοπή Δισκοπρίονο Φορητό 
εργαλείο 

Δίσκος Για κοπή μόνο ενός τμήματος 
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1.- ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
 
1.1.- Κοπή 
 
Εργαλείο: Σέγα 
 
• Κινητήρας τουλάχιστον 700 W 
• Τουλάχιστον 3000 στροφές/λεπτό 
• Ρόλλερ υποστήριξης της πριονολάμας σε σχήμα V για τον έλεγχο των παρεκκλίσεων της 

λάμας στο μέγιστο βάθος κοπής. 
• Βάρος: 3 Kg. 
• Μάρκα FESTOOL ή αντίστοιχη 
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Εργαλείο: Σιδηροπρίονο 
 
• Σιδηροπρίονο HS 75 / 3 BI / 5 αριθ. αναφ. 486544 ή HM 75 / 4,5 αριθ. αναφ. 486561 της μάρκας 

FESTOOL 
• Κοπή: 1 - 2 m/λεπτό 
• Διάρκεια ζωής: περίπου 1000 γραμμικά μέτρα/ λάμα 
• Συνιστώμενη Μάρκα: ZUBIOLA ή αντίστοιχη 
• Διανομέας: SINTERSA 
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1.2.- Φρεζάρισμα άκρων γενικά.  

Εργαλείο: Φρέζα: 

• Κινητήρας τουλάχιστον 1400 W 
• Τουλάχιστον > 12.000 r.p.m. 
• Μοντέλο OF 1400 της Μάρκας FESTOOL ή αντίστοιχη 
 

 
 
Εξάρτημα: Φρέζα 

• Φρέζα Ποιότητας HM Integral Widia 
• Δόντια Z2 
• Διάμετρος μεταξύ 12 και 18 mm 
• Δεξιά περιστροφή 
• H μεταξύ 32 και 72 mm 
• Θετικός έλικας 
• Κοπή: 1 - 2 m/λεπτό 
• Και οι δύο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ZUBIOLA ή αντίστοιχη 
• Διανομέας: SINTERSA ή αντίστοιχος 
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Η διαδικασία του φρεζαρίσματος χρησιμοποιείται για να δουλέψουμε τις άκρες και τα εσωτερικά 
ανοίγματα και μπορεί να γίνει με εργαλειομηχανές Ψηφιακού Ελέγχου CNC ή με Φορητές Φρέζες 
αλλά πάντα με σαμπλόνες. 
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1.3.- Σύνδεση «μπισκότου» (με αυλακώσεις) για την ένωση δύο συμπαγών επικολλητών από 

τα άκρα  

Μηχανή: Φρεζοκαβιλιέρα 

• Κινητήρας 900 W 
• Ταχύτητα 10.000 r.p.m. 
• Βάθος Φρεζαρίσματος 20 mm 
• Μάρκα Virutex Μοντέλο AB 111 N ή αντίστοιχο 
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Εξάρτημα: Φρέζα 
 
• Φρέζα M.D. Ø 100 x 22 x 4 με 2 κοπές και 2 + 2 προκόφτες 
• Διανομέας: SINTERSA 
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1.4.- Μπιζουτάρισμα 
 
Εργαλείο: Φρέζα: 

• Κινητήρας τουλάχιστον 1400 W 
• Ταχύτητα > 12.000 r.p.m. 
• Μοντέλο OF 1400 της Εταιρείας FESTOOL ή αντίστοιχης 
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Εξάρτημα: Φρέζα 
• Φρέζα Ø 27 mm στις 45° σε HM 
• Ταχύτητα ≥ 12.000 rpm 
• Κοπή: 1 - 2 m/λεπτό 
• Με ρουλεμάν αριθ. αναφ. 490090 
• Της Εταιρείας Festol ή αντίστοιχης 
• Διανομέας: SINTERSA ή αντίστοιχος 
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1.5.- Τρυπάνισμα 
 
Μηχανή: Τρυπάνι 

• Κινητήρας τουλάχιστον 700 W 
• Ισχύς εξόδου: 385 W 
• Τουλάχιστον 0 - 2700 r.p.m. 
• Μοντέλο TDK 15.6 της Μάρκας FESTOOL ή αντίστοιχης 
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Εξάρτημα:  
 

• Κοπτικό διάτρησης HM B-200 P 12 x 35 x 70 Δεξιά 
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ZUBIOLA ή αντίστοιχη 
• Διανομέας: SINTERSA 
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1.6.- Πριόνισμα 
 
Κυκλικό Δισκοπρίονο 

• Κινητήρας τουλάχιστον > 1200 W 
• Μοντέλο TS 55 
• Τουλάχιστον 3000 r.p.m. 
• Της Εταιρείας FESTOOL ή αντίστοιχης 
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Εξάρτημα: 

• 190 mm εξωτερική Ø x 30 x 2.6 x 54 Z 
• ή 300 mm Ø x 75 x 4.4 96 Z 
• Εναλλακτική Γεωμετρία κοπής 
• Γωνία + 10° 
• Δίσκος Widia ή από Διαμάντι 
• Ü 20 - 25 mm 
• Ταχύτητα > 6000 r.p.m. 
• Κοπή: 1 - 2 m/λεπτό 
• Μάρκα FESTOOL ή αντίστοιχη 
• Διανομέας: SINTERSA ή αντίστοιχος 
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2.- Εργαλειομηχανή Ψηφιακού Ελέγχου (CNC) 
 

Εργαλειομηχανή Ψηφιακού Ελέγχου μέσω Υπολογιστή, ονομαζόμενη επίσης CNC, θεωρείται 
κάθε συσκευή που είναι ικανή να κατευθύνει την θέση ενός κινητού μηχανικού οργάνου μέσω 
απολύτως αυτόματων εντολών με ψηφιακές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. 

Μεταξύ των κοπτικών λειτουργιών που μπορούν να γίνουν με μια εργαλειομηχανή CNC 
συγκαταλέγονται και η τόρνευση και το φρεζάρισμα. Βάσει αυτού του συνδυασμού είναι 
δυνατόν να παραχθεί η πλειοψηφία των βιομηχανικών εξαρτημάτων. Αυτά τα εργαλεία είναι 
απολύτως κατάλληλα για την κοπή των CompacTop ® 

Το σύστημα βασίζεται στον έλεγχο των κινήσεων του εξαρτήματος εργασίας σε σχέση με 
τους άξονες συντεταγμένων του Εργαλείου, μέσω ενός προγράμματος πληροφορικής που 
εκτελείται από έναν υπολογιστή. Στην περίπτωση της τόρνευσης, απαιτείται ο έλεγχος των 
κινήσεων του εξαρτήματος σε δύο άξονες συντεταγμένων: τον άξονα X για τις πλευρικές 
μετατοπίσεις του φορέα και τον άξονα Z για τις κάθετες μετατοπίσεις του πύργου. Στην 
περίπτωση των Φρεζών ελέγχονται οι κάθετες μετατοπίσεις, που αντιστοιχούν στον άξονα Z. 
Για αυτό το σκοπό ενσωματώνονται ηλεκτρικοί κινητήρες στους μηχανισμούς μετατόπισης 
του φορέα και του πύργου, στην περίπτωση των τόρνων, και στο τραπέζι στην περίπτωση 
της Φρέζας. Ανάλογα με την ικανότητα της μηχανής αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε 
τρεις άξονες. 
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Τα εξαρτήματα που αναφέρονται ανωτέρω είναι απολύτως κατάλληλα για να 
προσαρμοστούν στην CNC με στόχο να προχωρήσουμε στις διαδικασίες Εγκοπής, 
Διάτρησης, Φρεζαρίσματος, Κοπής, Αδειάσματος και Μπιζουταρίσματος του CompacTop® 
 
Επίσης οι CNC που υπάρχουν στα εργαστήρια Μαρμάρου μπορεί να είναι κατάλληλες για τις 
λειτουργίες κοπής που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 
 
Η προσαρμογή μπορεί να γίνει με τον κατάλληλο Κώνο Εργαλειοφορέα που περιέχει τα 
εργαλεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία. Οι στροφές 
αυτών των μηχανών είναι επίσης ιδανικές για κοπή χωρίς προβλήματα. 
 

 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κέντρο Κοπής για Φυσική Πέτρα, Μάρμαρο, Γρανίτη και Συνθετικά Υλικά
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Η σημαντικότερη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι κοπτικές λειτουργίες στα προϊόντα από 
Πέτρα ή Χαλαζία πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με αυτές τις μηχανές και ο CompacTop® 

επιτρέπει το συνδυασμό αυτού του εργαλείου με φορητά εργαλεία επί τόπου. 
 


