Αποθήκευση
Οι πάγκοι κουζίνας πρέπει να εγκαθίστανται το
συντομότερο δυνατό μετά την παράδοση.
Εάν πρέπει να αποθηκευτούν, οι πάγκοι
κουζίνας πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό
περιβάλλον, προστατευμένο από τις καιρικές
συνθήκες, όπου η θερμοκρασία και η υγρασία
είναι στα ίδια επίπεδα με τον χώρο (σε
συνθήκες χρήσης) όπου θα γίνει η
τοποθέτηση, και να μην εκτελούνται στον
χώρο αυτό εργασίες υγρής δόμησης ή άλλες
εργασίες που συνεπάγονται διαδικασίες
στεγνώματος.
Να αποθηκεύετε τους πάγκους σε οριζόντια
και επίπεδη θέση, πάνω σε τάβλες τα κέντρα
των οποίων πρέπει να απέχουν μεταξύ τους
500 - 600mm, στην αρχική τους συσκευασία
και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας ή
υγρασίας. Μην τους αποθηκεύετε ποτέ σε
πλάγια ή όρθια θέση γιατί αυτό συνήθως
προκαλεί σκέβρωμα ή κύρτωση.
Μην τους αποθηκεύετε ποτέ σε χώρους όπου
εκτελούνται εργασίες υγρής δόμησης ή σε
υγρούς χώρους χωρίς θέρμανση.

Να αποθηκεύετε τους πάγκους
κουζίνας σε επίπεδη θέση

Τάβλες

Τοποθέτηση των κάτω ντουλαπιών
Τοποθετήστε τα κάτω ντουλάπια αφήνοντας χώρο για ελεύθερες και εντοιχιζόμενες συσκευές κ.λπ. Λάβετε
υπόψη τις απαιτούμενες αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέσα στερέωσης των συσκευών. Αλφαδιάστε τα
κάτω ντουλάπια και στερεώστε τα καλά στους τοίχους και μεταξύ τους.
Σημείωση:
Οι πάγκοι κουζίνας από σκληρό ξύλο δεν πρέπει να εγκαθίστανται πάνω από καλοριφέρ ή άλλες θερμαντικές
συσκευές.

Διαρρύθμιση
Διαρρυθμίστε τον πάγκο κουζίνας
προβλέποντας ένα διάκενο διαστολής 4 - 5mm
μεταξύ των πίσω ακμών/σόκορων και της
επιφάνειας του τοίχου. Αυτό επιτρέπει τις
φυσικές κινήσεις του πάγκου που οφείλονται
στις συστολοδιαστολές των νερών του ξύλου.
Έτσι αντισταθμίζονται επίσης και οι τυχόν
ανωμαλίες του τοίχου, δεδομένου ότι σπάνια οι
τοίχοι είναι εντελώς ευθύγραμμοι. Μπορεί
επίσης να χρειαστεί να κόψετε τον πάγκο
ακολουθώντας τις γραμμές του τοίχου.
Το διάκενο διαστολής καλό είναι να σφραγίζεται
με σιλικόνη μικρού μέτρου ελαστικότητας ή να
καλύπτεται με αρμοκάλυπτρο, βλ. οδηγίες
τοποθέτησης αρμοκάλυπτρων παρακάτω.

Διάκενα διαστολής

ΚΑΤΟΨΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Διάκενο διαστολής

Αρμοκάλυπτρα
Το αρμοκάλυπτρο (εάν χρησιμοποιηθεί)
εφαρμόζει στο πίσω σόκορο του πάγκου
και προσθέτει 10mm στο βάθος του.
Μπορεί να χρειαστεί να ξακρίσετε το
βάθος του πάγκου για να τον φέρετε στα
επιθυμητά μέτρα, λάβετε όμως υπόψη ότι
το να προεξέχει ο πάγκος από τα κάτω
ντουλάπια είναι κάτι που συνηθίζεται,
καθώς προσθέτει στο παρουσιαστικό και
στο βάθος του πάγκου, βλ. «Βάθος του
πάγκου κουζίνας» παρακάτω.
Τα αρμοκάλυπτρα διατίθενται σε μήκη
των 3 μέτρων. Εάν χρειάζεστε
μεγαλύτερα μήκη μπορείτε να
συγκολλήσετε μεταξύ τους μικρότερα
κομμάτια κατά λοξή γωνία.
Τα αρμοκάλυπτρα κατασκευάζονται με
«ουρά» 40mm για να ταιριάζουν και
στους πάγκους πάχους 40mm, εάν όμως
τα τοποθετείτε σε πάγκο 27mm μπορείτε
να κόψετε την ουρά στα 27mm.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο διάγραμμα στα δεξιά απεικονίζονται
δύο μέθοδοι για τη στερέωση του
αρμοκάλυπτρου. Στο πρώτο παράδειγμα
το αρμοκάλυπτρο έχει βιδωθεί στον
πάγκο κουζίνας πριν από την
τοποθέτηση του πάγκου και στο δεύτερο
έχει βιδωθεί στον τοίχο.
Προσέξτε σε ποιο σημείο εφαρμόζεται το
σφραγιστικό σιλικόνης.

Πάγκος

Τοίχος

Διάκενο διαστολής
5mm

Το αρμοκάλυπτρο στερεώνεται
στον τοίχο

Τοίχος

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Διάκενο
5mm

Βάθος του πάγκου κουζίνας
Οι πάγκοι κουζίνας πρέπει να προεξέχουν από τα
κάτω ντουλάπια κατά μερικά εκατοστά, καθώς αυτό
προσθέτει στο παρουσιαστικό και στο βάθος του
πάγκου.
Το κατά πόσο θα προεξέχει ο πάγκος δεν είναι τόσο
σημαντικό, αλλά συνήθως η απόσταση αυτή είναι
γύρω στα 30mm. Επομένως για κάτω ντουλάπια
βάθους 560mm με πορτάκια πάχους 20mm το
βάθος του πάγκου θα πρέπει να είναι 610mm, για
κάτω ντουλάπια βάθους 570mm με πορτάκια
πάχους 20mm το βάθος του πάγκου θα πρέπει να
είναι 620mm κ.ο.κ.

Διάκενο διαστολής

Ιδανικά
προεξοχή
30mm
Κάτω ντουλάπι

Πορτάκι

Φραγμός υγρασίας πάνω από
συσκευές
Μεταξύ των συσκευών και του πάγκου κουζίνας
πρέπει να παρεμβάλλεται φραγμός υγρασίας,
σκοπός του οποίου είναι να μην επιτρέπει στην
υγρασία που δημιουργείται από τα ρεύματα
θερμότητας που δημιουργεί η συσκευή, ή στον
ατμό που εκλύεται από φούρνους
μικροκυμάτων, πλυντήρια πιάτων κ.λπ., να
εισχωρεί στον πάγκο. Σε αντίθετη περίπτωση
μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα σκέβρωσης
ή διαστολής και να προκληθεί αστοχία του
πάγκου.
Ο φραγμός έχει τη μορφή ελάσματος και πρέπει
να συρράπτεται ή να καρφώνεται στο κάτω
μέρος του πάγκου, φροντίζοντας ώστε να
υπάρχει αλληλεπικάλυψη των ελασμάτων στα
παρακείμενα κάτω ντουλάπια. Πριν από την
τοποθέτηση πρέπει να περνιέται λάδι και στην
κάτω επιφάνεια του πάγκου.

Πάγκος

Φραγμός
υγρασίας

Πλυντήριο

Γωνιακές ενώσεις

Κοχλιωτός
σύνδεσμος

Οι γωνιακές ενώσεις πρέπει
να είναι μετωπικές
(«πρόσωπο») ή λοξές (κατά
γωνία 45˚ ακριβώς) ώστε να
αντισταθμίζονται οι κινήσεις
κάθετα στα νερά του ξύλου.
Κάθε ένωση πρέπει να
στερεώνεται και να
ευθυγραμμίζεται με
τουλάχιστον 3 ειδικούς
κοχλιωτούς συνδέσμους για
πάγκους κουζίνας και 4
μπισκότα (lamello) μεγέθους
20.

Μπισκότο

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η φαλτσογωνιά πρέπει
να σταματά πριν από
τον αρμό
Κοχλιωτός
σύνδεσμος

Οι λοξές ενώσεις πρέπει να
γίνονται κατά γωνία 45˚
ακριβώς και να ενισχύονται
είτε με κοχλιωτούς
συνδέσμους για πάγκους
κουζίνας και μπισκότα είτε,
από το κάτω μέρος του
πάγκου, με πλάκα
στερέωσης από κόντρα
πλακέ ή μέταλλο.

Μπισκότο

Ίση γωνία
ΛΟΞΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ
ΓΩΝΙΑ 45˚

Πλάκα από κόντρα πλακέ
ελάχ. πάχους 10mm

Μακρόστενη
εγκοπή

Δεξιόστροφη
βίδα Ø 4mm

Στερέωση μέσω μακρόστενων
εγκοπών ή υπερμεγεθών οπών.
Χρησιμοποιήστε ροδέλες με
δεξιόστροφες βίδες
Ροδέλα

Βάση βρύσης
Οι ενώσεις μεταξύ της βάσης
της βρύσης με τα
παρακείμενα κομμάτια του
πάγκου πρέπει να γίνονται
με ειδικούς κοχλιωτούς
συνδέσμους για πάγκους
κουζίνας. Περάστε τα
σόκορα και στις δύο πλευρές
με σφραγιστικό αστάρι
(sealer) πριν από τη
συναρμολόγηση και με
σιλικόνη κατά τη
συναρμολόγηση.

Η φαλτσογωνιά μπορεί να
συνεχίζει μέχρι τον αρμό

Ενίσχυση της λοξής γωνίας
από κάτω

Χρησιμοποιήστε βίδες για να
στερεώσετε την πλάκα,
βιδώνοντάς τις στις
μακρόστενες εγκοπές
(τοποθετημένες έτσι ώστε να
είναι κάθετα στα νερά του
ξύλου) για να
αντισταθμίζονται οι κινήσεις
κάθετα στα νερά του ξύλου.
Τα σόκορα στις ενώσεις και
οι οπές που διανοίγονται για
τους κοχλιωτούς
συνδέσμους πρέπει να
περνιούνται με σφραγιστικό
αστάρι (sealer) πριν από τη
συναρμολόγηση και με
σιλικόνη κατά τη
συναρμολόγηση.
Βλ. «Εφαρμογή
σφραγιστικού ασταριού»
παρακάτω.

Ίση γωνία

Εφαρμογή
σφραγιστικού
ασταριού σε
κάθε πλευρά
και στις εγκοπές
των συνδέσμων

Άνοιγμα
εγκοπών για
τοποθέτηση 2
κοχλιωτών
συνδέσμων

ΒΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ

Εφαρμογή
σιλικόνης μικρού
μέτρου
ελαστικότητας κατά
το κλείσιμο της
ένωσης

Τελειώματα
Κόψτε και τοποθετήστε
τελειώματα δίπλα από
φούρνους, θερμαντήρες και
άλλες συσκευές που
εκπέμπουν υψηλή
θερμότητα και λειτουργούν
αδιάλειπτα ή για
παρατεταμένα χρονικά
διαστήματα. Πρέπει να
τοποθετούνται επίσης σε
τμήματα πάγκων που
συνορεύουν με ηλεκτρικές
εστίες που βρίσκονται κάτω
από το επίπεδο του πάγκου.
Τα τελειώματα περιορίζουν
την ξήρανση του ξύλου στα
εμφανή σόκορα.
Σταθεροποιήστε τα
τελειώματα με μπισκότα και
αδιάβροχη κόλλα, π.χ.
Cascamite.

Διάκενο τουλ. 15 mm

Τελείωμα
Διάκενο τουλ. 15 mm

Τελείωμα

Πάγκος
Τελείωμα

Συσκευές
Πρέπει να προβλέπεται
απόσταση τουλάχιστον
15mm μεταξύ του πάγκου
κουζίνας και κάθε συσκευής
που παράγει θερμότητα. Σε
κάθε περίπτωση
ακολουθείτε τις οδηγίες του
κατασκευαστή της συσκευής.

Ντουλάπι
Μπισκότα ή χαλαρές
γλώσσες

Κοπή και εφαρμογή
Σε όλες τις οπές και τις εγκοπές που ανοίγονται για να
διέλθουν σωλήνες ή άλλα εξαρτήματα πρέπει να
προβλέπεται ανοχή 5mm που θα επιτρέπει την κίνηση του
πάγκου κάθετα στα νερά του ξύλου. Οι ακμές πρέπει να
λειαίνονται και να περνιούνται με σφραγιστικό αστάρι
(sealer).

Διάκενο
5 mm
περιμετρικά

Σωλήνας
νερού
Σφραγιστικό
αστάρι
Άνοιγμα

Εφαρμογή σφραγιστικού ασταριού και λαδιού
Όλες οι ακατέργαστες επιφάνειες ξύλου, οι ακμές, τα σόκορα, η πάνω και η κάτω επιφάνεια του πάγκου και οι
οπές που διανοίγονται για τη διέλευση σωλήνων ή την τοποθέτηση εξαρτημάτων πρέπει να περνιούνται με
σφραγιστικό αστάρι (sealer) ή λάδι πριν από τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση του πάγκου κουζίνας.
Καθαρίστε τα σημάδια που κάνατε κατά την προετοιμασία του πάγκου και, αφού τρίψετε τις ανώμαλες ακμές,
αν υπάρχουν, με 150άρι γυαλόχαρτο, περάστε το σφραγιστικό αστάρι και το λάδι.

Εφαρμογή σφραγιστικού ασταριού (sealer)
Όλες οι μη εμφανείς ακμές του πάγκου πρέπει να περνιούνται με σφραγιστικό αστάρι πριν από την
τοποθέτησή του. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακμές κάτω από επικαθήμενες συσκευές και νεροχύτες, όλες οι
οπές που διανοίγονται στον πάγκο κουζίνας για την τοποθέτηση βρυσών και άλλων εξαρτημάτων, καθώς και
οι εγκοπές των κοχλιωτών συνδέσμων και κάθε άλλη οπή που διανοίγεται για την τοποθέτηση άλλων
εγκαταστάσεων. Αστάρωμα με σφραγιστικό αστάρι πριν από τη συναρμολόγηση χρειάζονται και τα μη εμφανή
σόκορα, οι μετωπικές και λοξές ενώσεις.
Για αυτό τον σκοπό μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σφραγιστικό αστάρι της εταιρείας μας, το οποίο θα βρείτε
στο τμήμα υλικών εφαρμογής/περιποίησης του καταστήματός μας. Περάστε μια παχιά στρώση και αφήστε το
να στεγνώσει πριν από τη συναρμολόγηση. Εάν ξεφύγει αστάρι σε εμφανείς ακμές, σκουπίστε και τρίψτε τα
σημεία αυτά με 150άρι γυαλόχαρτο για να μην παρεμποδιστεί η διείσδυση του λαδιού κατά το φινίρισμα του
πάγκου.

Εφαρμογή λαδιού
Όλες οι υπόλοιπες ακατέργαστες επιφάνειες: πάνω και κάτω επιφάνεια, εμφανείς ακμές και σόκορα πρέπει να
περνιούνται με λάδι για πάγκους κουζίνας πριν από την εγκατάσταση. Περάστε τρία χέρια σε όλες τις

επιφάνειες και τις ακμές, και 5 χέρια σε όλα τα εμφανή σόκορα, δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις εσοχές
εσωτερικά του πάγκου που δημιουργούνται για την τοποθέτηση υποκαθήμενων νεροχυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή λαδιού στους πάγκους κουζίνας, βλέπε το εγχειρίδιό
μας σχετικά με την εφαρμογή λαδιού και τη φροντίδα των πάγκων κουζίνας.

Εσοχές για νεροχύτες και
συσκευές
Κατά την εγκατάσταση του νεροχύτη
σε έναν ξύλινο πάγκο κουζίνας πρέπει
να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή γιατί
υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο
εισχώρησης νερού στους αρμούς
(ενώσεις) και στο ξύλο, εάν
χρησιμοποιηθούν λάθος διαδικασίες
και υλικά.
Κατά τη σχεδίαση και τη διάνοιξη
εσοχής για την τοποθέτηση
ηλεκτρικών εστιών να ακολουθείτε
πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή
αναφορικά με τα μεγέθη, τις
αποστάσεις ασφαλείας κ.λπ.

Ελάχ.
50 mm

Ελάχ.
100 mm

Ελάχ.
50 mm

Όλες οι μη εμφανείς ακμές
πρέπει να περνιούνται με
σφραγιστικό αστάρι
Ελάχ.
100 mm

Οπή για
τη βρύση

Οι γωνίες είναι
προτιμότερο να
είναι
στρογγυλεμένες
Οι γωνίες πρέπει να είναι
τετραγωνισμένες μόνο
στην περίπτωση ένθεσης
επικαθήμενης συσκευής
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΣΟΧΕΣ

Όλες οι μη εμφανείς ακμές
πρέπει να περνιούνται με
σφραγιστικό αστάρι

Για τη διατήρηση της ακαμψίας και της αντοχής πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις:
- από την εσοχή έως το άκρο της ένωσης = τουλάχιστον 100mm. Εξαιρούνται οι νεροχύτες τύπου Belfast.
- από την εσοχή νεροχύτη τύπου Belfast έως το άκρο του πάγκου = 300mm τουλάχιστον.
- από μπροστινές ή πίσω ακμές = 50mm τουλάχιστον.
- μεταξύ παρακείμενων εσοχών = 100mm τουλάχιστον, και αυτή η στενή λωρίδα πρέπει να στηρίζεται στο
κάτω μέρος με πλάκα ή ράβδο στερέωσης.
Οι εσοχές για επικαθήμενους νεροχύτες και ηλεκτρικές εστίες πρέπει να έχουν διάκενο 3mm σε κάθε πλευρά
και 6mm συνολικά για να αντισταθμίζονται οι κινήσεις κάθετα στα νερά του ξύλου.
Εάν είναι εφικτό, οι γωνίες των εσοχών είναι προτιμότερο να είναι στρογγυλεμένες παρά τετραγωνισμένες.
Περιμετρικά των υποκαθήμενων νεροχυτών πρέπει
να αφήνεται προεξοχή τουλάχιστον 7 - 10mm.
Προεξοχή
7,5 - 10 mm

Για λόγους ακρίβειας, ποιότητας και ασφάλειας, οι
εσοχές για υποκαθήμενους νεροχύτες πρέπει να
γίνονται πάνω σε πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας
σφιγκτήρες και ρούτερ, και όχι σέγα.
Προετοιμάστε τον πάγκο κατάλληλα για την
τοποθέτηση των σφιγκτήρων στερέωσης του
νεροχύτη παράλληλα με την κοπή της εσοχής για
τον υποκαθήμενο νεροχύτη.

Εσοχή

Πάγκος

Υποκαθήμενος
νεροχύτης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΧΕΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΞΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ

Νεροχύτες τύπου Belfast

Ελάχ. 300mm

Ο πάγκος πρέπει να προεξέχει από τα άκρα ενός
νεροχύτη τύπου Belfast κατά 10mm στα πλαϊνά και στο
πίσω μέρος. Το βάθος της εσοχής πρέπει να είναι τέτοιο
ώστε το μπροστινό άκρο του νεροχύτη να προεξέχει
κατά το μισό πάχος του τοιχώματός του.

Οι οπές για τη
βρύση πρέπει να
περνιούνται με
σφραγιστικό
αστάρι

Νεροχύτης
τύπου
Belfast
Προεξοχή
10 mm
Πάγκος
Εσοχή

Πλευρικό
τοίχωμα
νεροχύτη τύπου
Belfast

Δοκιμαστική εφαρμογή

Ελάχ. 50mm

Βάθος εσοχής

Τοποθετήστε όλα τα τμήματα του πάγκου
πάνω στα κάτω ντουλάπια της κουζίνας και
ελέγξτε τη συναρμογή τους χωρίς κόλλα κ.λπ.
προτού τα συναρμολογήσετε.
Σφιγκτήρας

Σφιγκτήρας

Προεξοχή

Πορτάκι

Δοκίδα που
κόβεται ή
συστρέφεται
κατάλληλα για
να μην πέφτει
πάνω στην
εσοχή ή τον
νεροχύτη

Πλαϊνό
τοίχωμα
κάτω
ντουλαπιού

Τοποθέτηση υποκαθήμενων
νεροχυτών

Παράδειγμα
λεκάνης
υποκαθήμενου
νεροχύτη

ΕΛΕΓΞΤΕ ΕΑΝ ΟΛΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ
ΣΩΣΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΤΩ
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
Ενισχύστε τον πάγκο
τοποθετώντας μια εγκάρσια
δοκίδα και στερεώνοντάς τη με
διάτρητες λάμες

Εφαρμόστε μέτρια στρώση διάφανης
σιλικόνης μικρού μέτρου ελαστικότητας γύρω
από το χείλος του νεροχύτη, ανυψώστε τον
νεροχύτη και στερεώστε τον κάτω από την
εσοχή με τα ειδικά κλιπ.

Ενίσχυση της στενής λωρίδας του
πάγκου μεταξύ των εσοχών

Εσοχή για
τοποθέτηση
νεροχύτη

Στους υποκαθήμενους νεροχύτες και τους
νεροχύτες τύπου Belfast πρέπει να
τοποθετείται περισσότερη σιλικόνη ώστε να
δημιουργείται μια λεία καμάρα μεταξύ του
εσωτερικού του νεροχύτη και της κάτω
επιφάνειας του πάγκου περιμετρικά του
ανοίγματος.

Πάγκος

Τοποθέτηση επικαθήμενων
συσκευών και νεροχυτών

Σιλικόνη:
υπόστρωμα
σφράγισης (βλ.
παράγραφο 5)

«Καμάρα»
σιλικόνης
μεταξύ πάγκου
και χείλους του
νεροχύτη

Πρέπει να τοποθετείτε τους νεροχύτες και τις
συσκευές επικαθήμενου τύπου σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή τους,
χρησιμοποιώντας τα συνιστώμενα ή
παρεχόμενα σφραγιστικά υλικά. Εάν για έναν
επικαθήμενο νεροχύτη δεν παρέχεται
σφραγιστικό υλικό, εφαρμόστε μια παχιά
στρώση διάφανης σιλικόνης μικρού μέτρου
ελαστικότητας μεταξύ του χείλους του και του
πάγκου.

Χείλος νεροχύτη τύπου
Belfast

Πλακάκι

Επιτοίχιες σφραγίσεις
Για να σφραγίσετε τα ανοίγματα μεταξύ πάγκου,
αρμοκάλυπτρου και τοίχου χρησιμοποιήστε
διάφανη σιλικόνη μικρού μέτρου ελαστικότητας.
Εάν στον τοίχο πρόκειται να τοποθετηθούν
πλακίδια, τοποθετήστε έναν προσωρινό αποστάτη
πάνω στον πάγκο ώστε να δημιουργήσετε ένα
διάκενο 3-4 mm μεταξύ του πάγκου και των
πλακιδίων.
Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων και την
αρμολόγησή τους, σφραγίστε το διάκενο με
σιλικόνη μικρού μέτρου ελαστικότητας για να
αποτρέπεται η εισχώρηση υγρασίας και να είναι
δυνατές οι κινήσεις του ξύλου.

Μέθοδος στερέωσης πάγκων
α) Διάτρητες γωνίες στερέωσης
Οι πάγκοι στερεώνονται
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο
γωνίες στερέωσης με οπές και
μακρόστενες εγκοπές (τοποθετώντας την
πλευρά με τις μακρόστενες εγκοπές από
τη μεριά του πάγκου). Οι μακρόστενες
εγκοπές στις γωνίες, στις οποίες
βιδώνονται στρογγυλές βίδες,
επιτρέπουν τις φυσικές κινήσεις του
ξύλου συγκρατώντας παράλληλα τον
πάγκο. Στα κάτω ντουλάπια βάθους 560
- 570mm πρέπει να χρησιμοποιούνται
κατά κανόνα 2 γωνίες ανά πίσω τοίχωμα
(βίδα από βίδα 500 με 600mm). Για
βαθύτερα ντουλάπια απαιτούνται
περισσότερες γωνίες στερέωσης.

Σιλικόνη

Πάγκος

Διάτρητες
γωνίες
στερέωσης

Τοίχος

Κάτω ντουλάπι

ΔΙΑΚΕΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Στερέωση των γωνιών

Οπή Ø 15mm

Οι γωνίες στερέωσης πρέπει να τοποθετούνται μόνο πάνω
στα πλαϊνά τοιχώματα των κάτω ντουλαπιών. Οι πάνω
πλευρές τους δεν είναι αρκετά ανθεκτικές.
β) Κάτω ντουλάπια με οροφή
Εάν τα κάτω ντουλάπια έχουν οροφή (σε ολόκληρο το βάθος
τους ή εν μέρει) στερεώστε τις γωνίες απευθείας κάτω από
την οροφή, αφού πρώτα ανοίξετε οπές τουλάχιστον 15mm
στην οροφή σε ευθεία με τις μακρόστενες εγκοπές των
γωνιών που είναι κάθετες στα νερά του ξύλου.
Χρησιμοποιήστε δεξιόστροφες βίδες 35 - 38mm για να
βιδώσετε την οροφή στο ξύλο του πάγκου μέσω της γωνίας.
Προφανώς, για πάγκους πάχους 27mm πρέπει να
χρησιμοποιείτε πιο κοντές βίδες.
Σημείωση:
Στις οροφές των ντουλαπιών πρέπει να
ανοίγονται οπές με το τρυπάνι ή να
διανοίγονται εσοχές στο 50%
τουλάχιστον της επιφάνειάς τους, ώστε
το κάτω μέρος του ξύλινου πάγκου να
μπορεί να αναπνέει και να διατηρείται σε
ισορροπία με την πάνω επιφάνεια.

Εγκοπή
κάθετα στα
νερά

Οροφή
ντουλαπιού

Γωνία
στερέωσης

Τοίχωμα
ντουλαπιού

Ενίσχυση στις γωνίες
και πάνω από συσκευές
τοποθετώντας πηχάκια
στον τοίχο

γ) Τοποθέτηση πάνω σε ελεύθερες
συσκευές
Όταν μεταξύ των κάτω ντουλαπιών
υπάρχει άνοιγμα για την τοποθέτηση
ελεύθερων συσκευών, καθώς και στις
γωνίες όπου τα ντουλάπια δεν φτάνουν
μέχρι τον τοίχο, κόψτε και στερεώστε
στον τοίχο ξύλινα πηχάκια πάνω στα
οποία θα βιδωθούν οι γωνίες
στερέωσης του πάγκου.
Όταν κάτω από τον πάγκο
τοποθετούνται δύο συνεχόμενες
συσκευές, ο πάγκος πρέπει να
ενισχύεται τοποθετώντας:
- ενδιάμεσο τοίχωμα μεταξύ των
συσκευών ή
- πήχη από μασίφ ξύλο πάχους
τουλάχιστον 40mm κατά μήκος του
ανοίγματος.

δ) Τοποθέτηση πάνω σε στοιχεία τοιχοποιίας.
Μην στερεώνετε ξύλινους πάγκους απευθείας πάνω σε στοιχεία
τοιχοποιίας. Ο πάγκος πρέπει να τοποθετείται πάνω σε ξύλινους
αποστάτες πάχους 6 - 10mm, οι οποίοι με τη σειρά τους θα
κάθονται πάνω σε στεγανοποιητική μεμβράνη. Με τον τρόπο
αυτό εμποδίζεται η μετάδοση υγρασίας και εξασφαλίζεται
ελεύθερος χώρος για την κυκλοφορία του αέρα κάτω από τον
πάγκο.

Γωνίες
στερέωσης

Χώρος
συσκευής

Πάγκος

Κενό 6-10mm

Αποστάτης

Τοιχοποιία

Στεγανοποιητική
μεμβράνη

Αποστάτης 4-5mm
Τοίχος

Σφράγιση γωνιακών ενώσεων
Πριν συναρμόσετε τις ενώσεις βεβαιωθείτε ότι έχετε
ασταρώσει τα σόκορα με σφραγιστικό. (βλ. σελίδα 2)
Εφαρμόστε λεπτή στρώση διάφανης σφραγιστικής
σιλικόνης μικρού μέτρου ελαστικότητας στη μία πλευρά της
ένωσης, κάτω ακριβώς από τις επιφάνειες και τις ακμές
του πάγκου. Ευθυγραμμίστε τις δύο πλευρές με μπισκότα
και συναρμόστε τις σταθερά με κοχλιωτούς συνδέσμους
για πάγκους εργασίας. Σκουπίστε την περίσσεια του
σφραγιστικού.

Στερέωση του πάγκου

Οπή
οδήγησης

Τοποθετήστε τα κομμάτια του πάγκου στη θέση τους.
Χρησιμοποιήστε λεπτά χαρτόνια ως προσωρινούς
αποστάτες ώστε να μείνουν 4 - 5mm ως διάκενα
διαστολής μεταξύ των ακμών και σόκορων των
κομματιών του πάγκου και των τοίχων .

- να χρησιμοποιείτε Æ4 x 20mm δεξιόστροφες
βίδες όταν η στερέωση γίνεται απευθείας στον
πάγκο
- να χρησιμοποιείτε Æ4 x 35-38mm βίδες όταν η
στερέωση γίνεται μέσω γωνιών στερέωσης και σε
ντουλάπια με οροφή.
Σφίξτε τις βίδες όσο πάει και μετά ξεσφίξτε τις
κατά ένα τέταρτο της στροφής. Έτσι δεν θα γίνουν
σώμα με τις γωνίες στερέωσης και το ξύλο θα
μπορεί να «κινείται».

Πάγκος

Χρησιμοποιήστε
την εγκοπή που
είναι κάθετη στα
νερά του ξύλου

Εάν τοποθετείτε νεροχύτη τύπου Belfast, ακριβώς
προτού τοποθετήσετε στη θέση του τον πάγκο,
εφαρμόστε μια στρώση διαφανούς σιλικόνης μικρού
μέτρου ελαστικότητας κατά μήκος του εξωτερικού μισού
του χείλους του νεροχύτη, στα πλαϊνά και στο πίσω
μέρος, ως υπόστρωμα σφράγισης του πάγκου.

Ανοίξτε μια οπή-οδηγό στο κέντρο της εγκοπής
που είναι κάθετα στα νερά του ξύλου:

Διάκενο διαστολής

Δεξιόστροφη
βίδα Ø 4mm

Οπή Ø 15mm

Εγκοπή
κάθετα στα
νερά
Οροφή
ντουλαπιού
Γωνία
στερέωσης
Τοίχωμα
ντουλαπιού

Πάγκοι κουζίνας που έχουν σκεβρώσει
Εάν ένας ξύλινος πάγκος σκεβρώσει λόγω διαφοράς στα επίπεδα υγρασίας ανάμεσα στην πάνω και την κάτω
επιφάνειά του, πρέπει να στερεωθεί προς τα κάτω σφίγγοντας πρώτα τις πίσω γωνίες στερέωσης. Στη
συνέχεια, με ήπιες κινήσεις και με σταδιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες και αποστάτες, ωθήστε τον
προς τα κάτω και από τον μπροστινό του μέρος, και κατόπιν στερεώστε τον σε αυτό το σημείο σφίγγοντας
καλά τις βίδες.
Αφήστε ικανό χρονικό περιθώριο ώστε οι ξύλινες επιφάνειες να εξισορροπηθούν και να επιπεδωθούν, αλλιώς
το ξύλο μπορεί να σχιστεί.

Οι πάγκοι κουζίνας από μασίφ σκληρό ξύλο δίνουν απαράμιλλη φυσική
ομορφιά στην κουζίνα σας. Κανένα άλλο είδος επιφάνειας δεν χαρίζει σε μια
κουζίνα τη διαχρονική ομορφιά και ζεστασιά ενός τέτοιου πάγκου.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ξύλινου πάγκου είναι ότι ενώ οι άλλες
επιφάνειες εργασίας «γερνάνε» άσχημα με τη χρήση χάνοντας την αρχική
τους αίγλη, ο χαρακτήρας του ξύλου αναδεικνύεται με την πάροδο του
χρόνου, το χρώμα του γίνεται πλουσιότερο και βαθύτερο, και ο πάγκος
γίνεται κομμάτι του σπιτιού σας με έναν τρόπο προσωπικό που δεν μπορούν
να τον μιμηθούν άλλα υλικά.
Ένα άλλο πλεονέκτημα των μασίφ ξύλινων πάγκων είναι ότι είναι από ατόφιο
υλικό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν τους κακομεταχειρίζεστε και δεν τους
φροντίζετε όπως πρέπει, οποιαδήποτε φθορά ή γρατζουνιά γυαλοχαρτάρεται
εύκολα, αποκαλύπτοντας μια καινούρια, παρθένα επιφάνεια.
Επεξεργασία και περιποίηση της επιφάνειας του πάγκου – εφαρμογή λαδιού
Όπως θα τον παραλάβετε από μας, ο πάγκος σας θα έχει λειανθεί
προσεκτικά ώστε η επιφάνειά του να έχει ένα εξαιρετικά απαλό φινίρισμα, και
θα περιμένει από εσάς να επεξεργαστείτε την επιφάνειά του ώστε να γίνει
ανθεκτικός και να αποκτήσει ένα φινίρισμα που θα αντέχει στον χρόνο και θα
δείχνει το ίδιο όμορφος, όσα χρόνια κι αν στολίζει την καρδιά του σπιτιού
σας.

Το καλύτερο υλικό για το φινίρισμα ενός πάγκου από μασίφ ξύλο είναι το λάδι. Το λάδι χαρίζει βάθος και
αναδεικνύει τον χαρακτήρα του ξύλου με τρόπο που δεν μπορεί να συναγωνιστούν τα βερνίκια και οι λάκες,
εφαρμόζεται εύκολα και επανέρχεται εύκολα στην επιφάνεια εάν αφήσετε για ένα διάστημα τον πάγκο χωρίς
φροντίδα, και χαρίζει στο ξύλο ένα ανθεκτικό στο νερό φινίρισμα.
Όταν ο πάγκος είναι καινούριος, στην κάτω επιφάνειά του και στις ακμές του που δεν θα είναι σε εμφανή
σημεία πρέπει να περνιούνται 2 «πλούσια» χέρια λαδιού, ώστε ο πάγκος να αποκτά ισορροπία και να μην
σκεβρώνει. Για αυτά τα σημεία δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προσοχή κατά το πέρασμα του λαδιού, καθώς
μετά την τοποθέτηση δεν θα είναι ορατά.
Στην πάνω επιφάνεια και στα μπροστινά σόκορα πρέπει να περνιούνται 3 με 5 λεπτές στρώσεις, μεταξύ των
οποίων μπορεί να παρεμβάλλεται πολύ ελαφρύ τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή σύρμα. Το λάδι εφαρμόζεται
καλύτερα ρίχνοντας μια μικρή ποσότητα λαδιού απευθείας πάνω στον πάγκο και απλώνοντάς την προς την
κατεύθυνση των νερών, χρησιμοποιώντας βαμβακερό πανί χωρίς ίνες, κατά προτίμηση από ένα παλιά
καθαρό φανελάκι. Το λάδι πρέπει να σχηματίζει μια λεπτή, ομοιόμορφη και συνεχή μεμβράνη πάνω στην
επιφάνεια. Μην ανησυχείτε: είναι πολύ εύκολο ακόμη και για τον ερασιτέχνη που το κάνει για πρώτη φορά.
Μόλις ολοκληρώσετε το πέρασμα του λαδιού, αφήστε να περάσουν10 λεπτά και μετά, με το ίδιο πανί και
χωρίς να βάλετε άλλο λάδι, περάστε και πάλι ολόκληρη την επιφάνεια για να πετύχετε ομοιόμορφο
αποτέλεσμα. Το πανί πρέπει να γλιστρά χωρίς προσπάθεια σε όλα τα σημεία του πάγκου. Σε αντίθετη
περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι το πανί είναι πολύ στεγνό και χρειάζεται να το νοτίσετε με λίγο λάδι. Το λάδι
εισχωρεί πιο γρήγορα σε μερικά σημεία του πάγκου απ’ ό,τι σε άλλα, κάνοντας κάποια σημεία να δείχνουν
«βρεγμένα», αφού όμως περάσετε τον πάγκο με το πανί για δεύτερη φορά, το φινίρισμα θα πρέπει να
φαίνεται το ίδιο σε όλα τα σημεία του πάγκου και η επιφάνειά του να έχει μια ελαφρά λαδωμένη όψη κι όχι να
«κολυμπά» στο λάδι. Το πρώτο χέρι λαδιού θα στεγνώσει πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγες ώρες ή και λιγότερο,
ενώ το δεύτερο χέρι και κάθε χέρι μετά από αυτό θα παίρνει πιο πολύ για να στεγνώσει, και μπορεί να
χρειαστεί να περιμένετε 8 ώρες ή και περισσότερο.
Πότε χρειάζεται νέο πέρασμα με λάδι
Είναι σημαντικό να περνάτε τον πάγκο με λάδι σε τακτικά διαστήματα ώστε η επίστρωση του λαδιού να
διατηρεί την ανθεκτικότητά της και ο πάγκος να δείχνει όσο καλύτερος γίνεται. Όταν είναι φρεσκολαδωμένος
και η επιφάνειά του είναι σε καλή κατάσταση, ο πάγκος θα βγάζει μια γυαλάδα. Μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα, το φινίρισμα του λαδιού φθείρεται, η γυαλάδα εξασθενεί και η επιφάνεια θαμπώνει και δείχνει
στεγνή.
Όταν η επιφάνεια είναι καλολαδωμένη, όταν χύνεται πάνω της νερό ή άλλο υγρό σχηματίζει χάντρες. Όταν
αυτό το φαινόμενο αρχίζει να εξασθενεί και το νερό παραμένει στάσιμο πάνω στην επιφάνεια, αυτό είναι ένα
δείγμα ότι ο πάγκος χρειάζεται πάλι πέρασμα με λάδι. Ο πάγκος πρέπει να περνιέται με λάδι μία φορά το
τρίμηνο ή το εξάμηνο, αναλόγως τη χρήση. Η τακτική επεξεργασία με λάδι θα επιτρέψει στον πάγκο να
δείχνει σαν καινούριος για πολλά χρόνια.
Αποκατάσταση επιφανειακής στρώσης
Κατά κανόνα, ένας καλοσυντηρημένος και φροντισμένος πάγκος δείχνει ωραίος για πολλά, πολλά χρόνια,
εάν όμως αρχίσει να δείχνει σημάδια φθοράς από τη χρήση ή βρωμιάς, μπορεί εύκολα και πάλι να
αποκτήσει την αρχική του λάμψη. Ανάλογα με τον βαθμό της φθοράς, η επεξεργασία που ενδείκνυται
ποικίλλει. Για τις επιφάνειες που συντηρούνται τακτικά και απλά δείχνουν κάπως «στεγνές», αρκούν μερικές
λεπτές στρώσεις λαδιού, αφού προηγηθεί ένα καλό καθάρισμα με ζεστή σαπουνάδα, και αφού η επιφάνεια
στεγνώσει εντελώς. Μην μπείτε στον πειρασμό να περάσετε ένα πολύ «πλούσιο» χέρι, γιατί δεν είναι σε
καμία περίπτωση εξίσου αποτελεσματικό με τα πολλά και λεπτότερα χέρια.
Εάν ο πάγκος σας έχει υποστεί μεγάλη φθορά, είναι πολύ βρώμικος ή χρειάζεται επειγόντως ανανέωση,
μπορείτε να τον τρίψετε με πολύ λεπτό γυαλόχαρτο. Για μεγαλύτερα, πιο εκτεταμένα
χτυπήματα/βαθουλώματα κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιείται αρχικά πιο χοντρό γυαλόχαρτο, καταλήγοντας
όμως σταδιακά σε όλο και πιο λεπτό γυαλόχαρτο, μέχρι το πολύ λεπτό για το τελικό τρίψιμο. Τα άσχημα

χτυπήματα και βαθουλώματα μπορούν να γεμίζονται με ξυλόστοκο κατάλληλης απόχρωσης και μετά να
γυαλοχαρτάρονται. Κατόπιν πρέπει να περνιούνται αρκετά χέρια λαδιού, σαν ο πάγκος να ήταν καινούριος.
Κάποιες πολύ τοπικές φθορές, όπως π.χ. τα σημάδια από ποτήρια, μπορούν να αφαιρούνται με πολύ
ελαφρύ τοπικό γυαλοχαρτάρισμα και πέρασμα με λάδι. Εάν ο πάγκος εργασίας αλλάξει χρώμα κατά τη
διάρκεια αυτής της δραστηριότητας και εμφανίζει ένα ελαφρύ «μπάλωμα», αυτό σημαίνει απλώς ότι με το
γυαλοχαρτάρισμα φτάσατε στο γυμνό ξύλο. Και αυτό όμως το σημείο θα αποκτήσει γρήγορα το ίδιο χρώμα
με τον υπόλοιπο πάγκο με την έκθεση στο φυσικό φως και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
Τύποι λαδιού
Η επιλογή λαδιού για τον πάγκο της κουζίνας δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Το πέρασμα του ξύλου με λάδι
είναι εύκολο και αποτελεσματικό και πρέπει να γίνεται, αν μη τι άλλο, γιατί χαρίζει μια ζεστή, φυσική και
ζωντανή εμφάνιση που απέχει παρασάγγας από την πλαστική όψη που δίνουν οι σύγχρονες ψεκαζόμενες
λάκες.
Tung oil (ξυλέλαιο ή λάδι ξύλου Κίνας) – Το Tung είναι ένα δέντρο που ενδημεί στην Κίνα, την Αφρική και σε
μερικές χώρες της Νότιας Αμερικής.
Το λινέλαιο εξάγεται από τους σπόρους του λιναριού, οι οποίοι υποβάλλονται σε επεξεργασία με ατμό και
σύνθλιψη. Το ακατέργαστο λινέλαιο βράζεται για να απομακρυνθούν οι προσμίξεις και να στεγνώνει
ταχύτερα.
Το Danish oil (λάδι Δανίας) είναι απλά ένα μίγμα διαφόρων λαδιών όπως το Tung oil και το λινέλαιο, συν
μερικά πρόσθετα που επιταχύνουν το στέγνωμα.
Το Teak oil είναι ουσιαστικά ένα μίγμα διαφόρων λαδιών που εξάγονται από λαχανικά. Δεν έχει καμία σχέση
με το ξύλο Teak.
Το βρασμένο λινέλαιο και το λάδι Δανίας είναι πιθανότατα τα καλύτερα λάδια προς χρήση. Το λινέλαιο
μπορεί να αραιώνεται σε αναλογία 50:50 με τερεβινθέλαιο (white spirit) για καλύτερη εφαρμογή και πολύ
ταχύτερο στέγνωμα - το τερεβινθέλαιο απλά εξατμίζεται. Ένα εξίσου άριστο λάδι είναι το Rustin's Danish oil,
το οποίο είναι ένα μίγμα διάφορων φυσικών λαδιών και συνθετικών ρητινών που έχει εξαιρετικά
χαρακτηριστικά σκλήρυνσης και στεγνώματος. Το λάδι αυτό χαρίζει ένα πολύ ανθεκτικό σφραγιστικό
φινίρισμα στους πάγκους.
Καθαρισμός
Το μόνο που χρειάζεται για τον καθαρισμό ενός πάγκου είναι το πέρασμα με πανί, βουτηγμένο σε
σαπουνόνερο και στραγγισμένο καλά.
Τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να αποφ εύγετε
Να σκουπίζετε πάντα αμέσως τα σημεία που βρέχονται με νερό ή άλλα υγρά. Κανένα υγρό δεν πρέπει να
μένει πάνω στον πάγκο, ούτε και για λίγο. Το λάδι φινιρίσματος είναι ανθεκτικό στο νερό, όχι όμως κι
αδιάβροχο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνετε στην περιοχή του νεροχύτη. Κάντε το συνήθεια να
σκουπίζετε την επιφάνεια εργασίας μετά τη χρήση του νεροχύτη και να αφήνετε τον πάγκο σε στεγνή
κατάσταση. Μην ακουμπάτε πιατικά κ.λπ. πάνω στον πάγκο και μην τα αφήνετε εκεί ούτε και για λίγο.
Να ακουμπάτε πάντοτε τα ζεστά, βρώμικα ή σκληρής βάσης κατσαρολικά πάνω σε πυροστάτες ή άλλες
κατάλληλες βάσεις. Η παρατεταμένη επαφή με μέταλλα όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας μπορεί να
προκαλέσει μαύρα στίγματα στο ξύλο, λόγω της αντίδρασης των φυσικών χημικών ουσιών που περιέχει το
ξύλο με το μέταλλο. Γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγετε να αφήνετε σιδερένιους πυροστάτες πάνω στον
πάγκο εργασίας για μεγάλο διάστημα.
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε βάσεις κοπής για τον τεμαχισμό των τροφίμων. Μην κόβετε απευθείας πάνω
στον πάγκο κουζίνας.
Ανανεώνετε το φινίρισμα με λάδι σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Μη φοβάστε, δεν υπάρχει περίπτωση να το
παρακάνετε! Στο παρελθόν φινίριζαν τα καλά έπιπλα μόνο με λάδι για να τους δώσουν γυαλιστερή
εμφάνιση, κάτι όμως που απαιτούσε πολύ χρόνο και κόπο κι έτσι αυτή η πρακτική σχεδόν εγκαταλείφθηκε.

