
 
 

 
 
Wskazówki Montażowe 
 

Laminat ColorCore Compact został zaprojektowany, tak aby do jego obróbki i montażu nie były 
potrzebne specjalistyczne szablony ani narzędzia. Niniejszy dokument przedstawia wskazówki, 
jak pracować z tym produktem. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, zachęcamy do 
skorzystania z zamieszczonych tu instrukcji. 
 
Transport 

 
Arkusze ColorCore© Compact powinny zawsze być przenoszone przez dwie osoby w pozycji 
pionowej, a nie poziomej (płasko). Zdejmując arkusze z palety lub układając je na nią, zawsze 
należy je podnosić (nie należy ich zsuwać). 
 
Przechowywanie 
 

Arkusze ColorCore© Compact należy zawsze przechowywać na płasko, z odpowiednim 
podparciem ze wszystkich stron. Należy dbać o stan opakowania na wszystkich etapach 
dystrybucji (np. odklejana warstwa ochronna powinna być przyczepiona z obu stron 
produktu), aż do momentu montażu. Pod żadnym pozorem nie należy usuwać folii ochronnej 
jedynie z jednej strony produktu, ponieważ może to spowodować jego zniekształcenie. 
Arkusze laminatu należy zawsze układać poziomo, płasko jeden na drugim, co pozwoli także 
zmniejszyć ryzyko jego odkształcenia. Więcej informacji na temat przechowywania i 
transportu produktu znajdziesz w Przewodniku technicznym online (na stronie formica.com). 
 
Cięcie 
 

Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, cięcia należy dokonać piłą o czystym, ostrym ostrzu 
oraz zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy: 
 

 Podczas cięcia strona dekoracyjna arkusza powinna być zwrócona na dół. 

 Wszystkie krawędzie należy ciąć frezarką ręczną, używając ostrego ostrza 
i zostawiając 2-3 mm margines na ostateczne docięcie do ostatecznego rozmiaru. 

 Należy odczekać, aż narzędzia o wolnym rozruchu osiągną pełną prędkość pracy  
i dopiero wówczas przystąpić do cięcia. 

 Należy upewnić się, że podczas cięcia arkusze mają odpowiednie podparcie i użyć 
zacisków, aby je unieruchomić. 

 Aby osiągnąć najlepsze dopasowanie powierzchni, należy upewnić się, że krawędź 
łączenia jest ostra, a powierzchnia boczna jest gładka. 

 W celu sprawdzenia jakości łączenia zaleca się dopasowanie powierzchni na sucho.  



 Jeśli łączenie jest niedokładne, a krawędzie są wyszczerbione lub mają zadziory, 
należy powtórzyć proces przycinania. 

 
 
 
Profilowanie krawędzi 

 
Aby dopasować krawędź zewnętrzną do wykończenia fabrycznego w arkuszach 
3600x900mm lub 3600x650mm: 
 

 Aby osiągnąć najlepsze rezultaty użyj frezarki z ostrzem fazującym. 

 Ostrze fazujące powinno mieć kąt 45o. 

 Do wykończenia krawędzi użyj papieru ściernego o granulacji: 180, 240 i 320; upewnij 
się, że powierzchnia dekoracyjna jest odpowiednio zabezpieczona, ponieważ tarcie 
papierem ściernym może spowodować jej trwałe uszkodzenie. 

 Krawędzie produktów z czarnym rdzeniem należy zabezpieczyć olejem lnianym.  
 
Kształtowanie krawędzi blatu 
 

 Użyj szablonu o wymaganym promieniu krawędzi, umieść go na arkuszu i umocuj w 
określonym położeniu za pomocą zacisków. 

 Zaznacz kontur wokół szablonu korzystając z rysika traserskiego. 

 Wyrzynarką przytnij arkusz do żądanego kształtu. 

 Otrzymaną krawędź należy wykończyć frezarką (jak wyżej). 

 Do wykończenia krawędzi użyj papieru ściernego o granulacji: 180, 240 i 320; upewnij 
się, że powierzchnia dekoracyjna jest odpowiednio zabezpieczona, ponieważ tarcie 
papierem ściernym może spowodować jej trwałe uszkodzenie. 

 
 
Wiercenie 
 

 Otwory lub wkładki można wywiercić przez część arkusza lub przez całą jego grubość. 

 W przypadku otworów częściowych, aby zapobiec pęknięciu/rozszczepieniu 
powierzchni, należy pozostawić minimum 2-3 mm grubości nieprzewierconego 
materiału. 

 Podczas wiercenia otworu przez całą powierzchnię arkusza z drugiej strony otworu 
należy podłożyć kawałek drewna. 
 

Pielęgnacja i konserwacja 

 
Produkty ColorCore® Compact są rygorystycznie testowane w celu zapewnienia zgodności  
z wymogami norm europejskich (EN438). 
 
Każdy produkt posiada określoną odporność na wysoką temperaturę, uszkodzenia 
mechaniczne, zadrapania i wilgoć. 
 

 Nasze powierzchnie dekoracyjne przetestowano pod kątem odporności na krótkie 
działanie temperatury o wys. 160° Celsjusza.  



 Powierzchnia laminatu jest odporna na działanie gotującej wody i rozprysków 
powstających w trakcie gotowania. 

 
 
 
 
 
Czyszczenie 

 
Powierzchnia laminatów ColorCore® Compact jest nieporowata, odporna na plamy, pleśń i 
rozwój bakterii. Dzięki temu konserwacja laminatu jest prosta i wymaga jedynie przetarcia 
powierzchni wilgotną szmatką z łagodnym detergentem, a następnie spłukania ciepłą wodą i 
wysuszenia miękkim materiałem. Choć powierzchnia laminatu jest odporna na działanie wielu 
substancji, zalecamy natychmiastowe usuwanie wszelkich zabrudzeń, a w szczególności 
unikania pozostawiania ich na powierzchni przez dłuższy czas. 
 
Należy unikać proszków do szorowania / kremów, detergentów na bazie kwasów i past do 
polerowania. 
 


