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Centrum Projektowe 
RAUKANTEX

Tysiàc tworzonych co roku nowych 
dekorów przemawia za kompe-
tencjà fi rmy REHAU. Kolekcja 
dekorów RAUKANTEX oferuje 
Paƒstwu ponad 5000 wzorów, 
dopasowanych pod wzgl´dem 
formy, struktury i optyki do asorty-
mentu wiodàcych producentów 
p∏yt. 
 
Je˝eli potrzebujà Paƒstwo 
indywidualnego i kompetentnego 
doradztwa dotyczàcego obrze˝y, 
Centrum Projektowe RAUKANTEX 
w Rehau jest do Paƒstwa dyspo-
zycji. Nasi projektanci szybko, 
pewnie i precyzyjnie zrealizujà 
Paƒstwa ˝yczenia w zakresie 
doboru odpowiedniego obrze˝a 
do p∏yty. 

Akademia REHAU

Klienci, nabywajàcy RAUKANTEX, 
doceniajà wszechstronny serwis, 
jaki oferuje im fi rma REHAU. 
Niezale˝nie od tego, czy chodzi 
o prawid∏owe ustawienia maszyn, 
w∏aÊciwy dobór materia∏u czy te˝ 
o pytania zwiàzane z recyklingiem 
– wspieramy Paƒstwa we wszyst-
kich dziedzinach. 
Na szkoleniach dotyczàcych 
technologii RAUKANTEX, organizo-
wanych we wspó∏pracy z przedsta-
wicielami przemys∏u maszynowego, 
narz´dziowego oraz producentami 
klejów, Dzia∏ Techniki U˝ytkowej 
REHAU przekazuje wszelkie 
informacje w zakresie obróbki 
materia∏u.

RAUKANTEX to marka 

funkcjonalnych, ergonomicz-

nych i ekologicznych 

meblowych, charakteryzujà-

cych si´ ∏atwoÊcià obróbki 

i dajàcych ogromne 

mo˝liwoÊci  zastosowaƒ. 

 

obrze˝y 
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Kreacja RAUKANTEX

Jak daleko si´ga Paƒstwa fantazja, 
tak ró˝norodne sà rozwiàzania 
dotyczàce obrze˝y RAUKANTEX 
fi rmy REHAU. Wzór imitujàcy 
kamieƒ, efekt sklejki czy te˝ modne 
dekory drewnopodobne – galeria 
szlachetnych obrze˝y spe∏ni 
wszystkie Paƒstwa oczekiwania.
 
Matowe, delikatne powierzchnie 
drewnopodobne nadajà ton pomie-
szczeniom kuchennym i biurowym. 
W odpowiedzi na to zapotrzebowa-
nie fi rma REHAU wprowadzi∏a do 
programu obrze˝a RAUKANTEX 
z nowym, specjalnym lakierem ma-
towym „Supermatt”. Szczególny 
efekt zapewnia po∏àczenie go 
z modnymi obecnie wzorami: wiàz, 
wiÊnia, olcha i buk klepka. Wzory 
te sà efektowne nie tylko dzi´ki 
swej naturalnej prostocie, ale rów-
nie˝ dzi´ki wyrazistej strukturze. 

W zakresie kolorystyki i wzornictwa 
jednorodnego dominujà wysoko 
po∏yskliwe powierzchnie z „efektem 
lustrzanym”. Popularne sà subtelne 
kolory pastelowe, jak np. mi´towa 
zieleƒ, waniliowo˝ó∏ty czy brzo-
skwiniowy, a tak˝e modne barwy 
intensywne: burgund i niebieski 
royal. RAUKANTEX z po∏yskiem 
stanowi lÊniàce dope∏nienie w pro-
cesie tworzenia kuchni.

Obrze˝a RAUKANTEX dostarczamy
w gruboÊciach od 0,4 do 10 mm
i szerokoÊciach od 11 do 77 mm.
Program obejmuje linie obrze˝y 
z nadrukiem, na ˝yczenie z natural- 
nymi s∏ojami drewna, obrze˝a 
o jednorodnej kolorystyce, jak 
równie˝ obrze˝a specjalne. Sà
one dost´pne w wersjach z ró˝ny-
mi strukturami powierzchni 
i wykonane alternatywnie z 
materia∏ów PP, ABS lub PVC. 

Program obrze˝y standar-

dowych, dostosowany do 

lokalnych potrzeb klientów, 

dost´pny jest w naszej 

kolekcji Express-Collection. 

Tu mo˝na z∏o˝yç zapotrzebo-

wanie na wiele dost´pnych 

wzorów i wymiarów, tak˝e 

w niewielkich iloÊciach.
 

 

Galeria szlachetnych 

obrze˝y
 

Analiza i dobór kolorów

Centrum Projektowe

Próbka laboratoryjna do oceny koloru

Kreacja poprzez nadruk wielobarwny



RAUKANTEX color
PrzemyÊlany
w ka˝dym calu

Kolekcja RAUKANTEX color 
zawiera szerokà gam´ barw. 
Dost´pne sà wszystkie odcienie 
kolorów, tak˝e z palety RAL. 
Barwione w masie tworzywo 
charakteryzuje jednorodny wyglàd 
powierzchni i obrze˝a, tak˝e 
w miejscu frezowania.   
 
RAUKANTEX color jest tworzywem 
niskokurczliwym, odpornym na 
dzia∏anie ciep∏a i wyró˝nia si´ 
∏atwoÊcià obróbki. Oprócz po-
wierzchni g∏adkich, do wyboru sà 
tak˝e struktury wyt∏aczane. 
RAUKANTEX color mo˝e byç 
wykonany z RAU-PVC, RAU-ABS 
i RAU-PP. 
 

Zale˝nie od Paƒstwa ˝yczeƒ, 
dostarczamy RAUKANTEX color 
o ró˝nej intensywnoÊci po∏ysku, od 
matowego po lakierowany metodà 
UV-Coating o najwy˝szym stopniu 
po∏ysku. Odpowiedni po∏ysk lus-
trzany uzyskujemy dzi´ki zastoso-
waniu lakierowania High-Gloss dla 
obrze˝y z RAU-ABS i RAU-PP. 
Nasza kolekcja o ró˝norodnych 
stopniach po∏ysku i strukturach jest 
do Paƒstwa dyspozycji.
 
Do wykonania korpusów, pó∏ek 
i rega∏ów polecamy obrze˝a 
o gruboÊci od 0,5 do 1,5 mm. 
 
KorzyÊci, jakie daje obrze˝e

RAUKANTEX color w porów-

naniu z obrze˝ami z melaminy 

i papieru, widoczne sà 

zarówno podczas obróbki, 

jak i w trakcie u˝ytkowania.
 
Przy prawid∏owym u˝ytkowaniu:

■ nie powstajà odpryski i zaryso-
wania,

■ materia∏ jest odporny na ude-
rzenia,

■ dobrze przylega do p∏yty 
wiórowej,

■ frezowane naro˝e nie ulega 
zabrudzeniu,

■ wilgoç nie powoduje odklejania 
si´ obrze˝y.
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RAUKANTEX decor
Sztuka nadruku

Linia programowa obrze˝y 
RAUKANTEX decor stwarza 
Paƒstwa fantazji nieograniczone 
mo˝liwoÊci. Zachwyciç w niej mogà 
wspania∏e wzory imitujàce kamieƒ, 
artystyczne nadruki metaliczne, 
szlachetne motywy drewniane, 
a tak˝e efekt sklejki czy pomys∏owe 
po∏àczenia wzorów.
 
W kwestii kompetentnego doradz-
twa dotyczàcego wzornictwa, 
doskona∏ym êród∏em informacji jest 
nasz katalog RAUKANTEX, zawie-
rajàcy wierne odwzorowania 
dekorów i niezb´dne informacje 
na ich temat. Na do∏àczonej 
do katalogu p∏ycie CD znajduje 
si´ ∏atwy w obs∏udze program 
dopasowujàcy „Dekory do p∏yt”. 
 



RAUKANTEX decor 

dost´pny jest w wersji 

PVC, ABS i PP.

Zaleta programu:
 
Dekory RAUKANTEX korespondujà 
pod wzgl´dem struktury i wzoru 
z kolekcjami europejskich produ-
centów p∏yt.
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RAUKANTEX natura
Natura dzi´ki strukturze



Poprzez specjalny proces 
produkcji, imitacja s∏ojów drewna 
rozciàga si´ a˝ po rdzeƒ obrze˝a. 
Dzi´ki temu efekt struktury drewna 
nie zostaje utracony nawet po sfre-
zowaniu kraw´dzi. 
 
W naszym programie znajdujà si´ 
setki wariantów, pasujàcych do 
ró˝norodnych motywów drewna na 
powierzchniach p∏yt. Poczàwszy od 
klasycznie nowoczesnych wzorów, 
jak klon, wiÊnia, olcha, grusza, dàb 
czy buk, po kreacje specjalne, jak 
birdeye, drewno imitujàce korzeƒ 
czy pinia. Albo te˝ coÊ kreatyw-
nego w delikatnym b∏´kicie czy 
turkusie – jako akcent na frontach 
mebli. Tak jak w naturze, granica 
pomi´dzy obrze˝em a p∏ytà pozo-
staje niewidoczna. Oferowanym 
tworzywem jest RAU-PVC, RAU-
-ABS i RAU-PP. 

W motywach drewno-

podobnych prezentuje 

si´ Paƒstwu w ca∏ej swej 

okaza∏oÊci RAUKANTEX 

natura. W przypadku tego 

materia∏u struktura drewna 

uwydatnia si´ nawet 

w miejscach frezowania. 



RAUKANTEX designo
Design z rozmachem

Obrze˝a te, wykonane 

z polipropylenu (PP), 

zosta∏y stworzone specjal-

nie z myÊlà o nadaniu 

szlachetnego wyglàdu 

blatom kuchennym.

Przy prawid∏owej obróbce, obrze˝a 
RAUKANTEX designo pozwalajà 
na wykonywanie ∏uków o ma∏ych 
promieniach. Obróbka tego obrze-
˝a mo˝liwa jest na typowych 
okleiniarkach, centrach obróbczych 
i r´cznych okleiniarkach do wàskich 
p∏aszczyzn krzywoliniowych.
 
Âcis∏e dopasowanie dekoru obrze˝a 
do blatu kuchennego lub kontrast, 

np. efekt sklejki, otwiera przed 
u˝ytkownikiem nowe mo˝liwoÊci 
kreowania kuchni. A przy tym b´dà
Paƒstwo pod wra˝eniem jakoÊci 
techniki druku, jakà oferuje REHAU. 
Dzi´ki technice druku wielobarwne-
go mo˝liwe jest na∏o˝enie do 6 ko-
lorów na obrze˝e. OpracowaliÊmy 
ju˝ dekory dopasowane do ponad 
800 wzorów blatów roboczych.

 
Zale˝nie od cech blatu kuchen-
nego, mo˝liwe jest wykonanie na 
obrze˝u struktury lub pokrycie go 
lakierem. Na ˝yczenie mo˝e zostaç 
naniesiona folia ochronna.
 
Tworzywo PP i jego zalety:
 
■ odpowiednia twardoÊç powierz-

chni, a przy tym elastycznoÊç,
■ ∏atwoÊç obróbki,
■ odpornoÊç na dzia∏anie promie-

ni UV (stopnie 7 do 8 w skali 
Woll),

■ odpornoÊç na odkszta∏cenie 
pod wp∏ywem ciep∏a,

■ odpornoÊç na dzia∏anie roz-
puszczalników,

■ ma∏a kurczliwoÊç (1h 110 ºC 
w pozycji swobodnej <0,2%).

© Nolte
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Po raz kolejny marka 

RAUKANTEX kszta∏tuje 

nowe trendy: opracowujàc 

obrze˝e RAUKANTEX magic, 

fi rma REHAU wprowadzi∏a 

na rynek doskona∏à syntez´ 

transparencji i metalicznej 

powierzchni.

RAUKANTEX magic
Magiczny po∏ysk

RAUKANTEX magic dost´pny 
jest w trzech wersjach:

■ z naturalnym rdzeniem aluminio-
wym,

■ z naturalnà powierzchnià 
aluminiowà,

■ PP z powierzchnià polimerowo-
-aluminiowà.
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Trójwymiarowy efekt alumi-
nium – uzyskany dzi´ki nowatorskiej 
technologii wtapiania rdzenia alumi-
niowego w przezroczyste tworzywo 
oczarowuje swoim szlachetnym, 
ekskluzywnym wyglàdem.
 
Dzi´ki mo˝liwoÊci wykonania nadru-
ku na powierzchni obrze˝a magic, 
ca∏y Êwiat dekorów REHAU jest do 
Paƒstwa dyspozycji. Przyk∏adowo, 
poprzez wykonanie nadruku multi-
plex powstaje nowy trójwymiarowy 
efekt sklejki. NowoÊcià w progra-
mie RAUKANTEX magic jest dekor 
w tonacjach mlecznego szk∏a i ze 
Êwiecàcà powierzchnià neonowà 
lub te˝ RAUKANTEX magic 1 
z wyt∏aczanà powierzchnià 
aluminiowà. 
Daj si´ zainspirowaç...
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RAUKANTEX contura
Ergonomiczny kszta∏t

Formy ∏ukowe cz´Êciowo zast´pujà 
sztywne, konwencjonalne kszta∏ty 
we wzornictwie meblowym. 
Na fali tych przemian fi rma REHAU 
stworzy∏a obrze˝e RAUKANTEX 
contura. 
 

Inspiracjà by∏ tutaj tradycyjny profi l 
maskujàcy z piórem, zwany tak˝e 
„profi lem grzybkowym”.
 
Obróbka RAUKANTEX contura 
mo˝liwa jest na typowych okle-
iniarkach i centrach obróbczych. 
RAUKANTEX contura dost´pny jest 
z PVC i ABS. 
 
Na ˝yczenie, te profi lowane 
obrze˝a mogà byç dostarczane 
w dekorze multiplex, jako natura 
lub duo-color. 
 

RAUKANTEX contura znajduje 
szerokie zastosowanie przy aran˝acji 
pomieszczeƒ biurowych, gabinetów, 
mieszkaƒ, sypialni oraz przy zabu-
dowie wn´trz, czyli wsz´dzie tam, 
gdzie po˝àdane sà ergonomiczne 
rozwiàzania meblowe.
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RAUKANTEX 
duo-color

Efekt poprzez 
kontrast

RAUKANTEX duo-color wnosi 
w Êwiat obrze˝y meblowych twór-
cze akcenty. Zarówno tonacja 
kolorystyczna, jak i gruboÊç warstw 
barwnych wp∏ywajà na powstanie 
zamierzonego efektu. Za pomocà 
tych kolorowych obrze˝y mo˝na 
dowolnie zaakcentowaç wybra-
ne elementy, uzyskujàc efekt od 
wyraênego kontrastu po subtelny 
efekt cienia. W ten sposób mogà 
Paƒstwo wp∏ywaç np. na struktur´ 
frontów swoich mebli kuchennych, 
nadajàc im indywidualny charakter.
 
Na zewn´trznej stronie obrze˝a 
RAUKANTEX duo-color mo˝na 
wykonywaç nadruki, np. z dekorów 
drewnopodobnych. 

W przypadku RAUKANTEX 

duo-color, do wyboru z PVC, 

ABS czy PP, urzeka efekt 

linii. Decydujàc si´ na to 

obrze˝e stawiajà Paƒstwo 

na efekt poprzez kontrast. 

© Assmann Büromöbel
EsitASS: Produktdesign Blume
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RAUKANTEX soft
T∏umienie i uszczelnianie

Wsz´dzie tam, gdzie potrzebne jest
ciche zamykanie drzwi i ochrona  
przed kurzem, znajduje zastosowa-
nie RAUKANTEX soft.
Dotyczy to przyk∏adowo mebli 
biurowych, kuchennych oraz sys-
temów szaf i Êcianek dzia∏owych. 
Warianty z uszczelniaczem po-
wietrznym lub pe∏nym dzia∏ajà 
wyt∏umiajàco podczas zamykania 
drzwi i szufl ad, a warianty z war-
gami uszczelniajàcymi dodatkowo 
chronià przed kurzem i brudem. 
 
 

Oferujemy obrze˝a wykonane 
z PVC (w wersji twardej/mi´kkiej), 
jak równie˝ z kombinacji materia∏ów 
PP/SRT o odpowiednio trwa∏ej 
kolorystyce i odpornoÊci na pro-
mieniowanie UV. Tworzywo nadaje 
si´ do obróbki na typowych 
okleiniarkach i jest do nabycia 
w kompletnym asortymencie 
kolorystycznym RAUKANTEX. 
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W obr´bie kraw´dzi obrze˝a 

zostaje zawsze dostatecz-

na nadwy˝ka materia∏u 

niezb´dna do w∏aÊciwej 

obróbki obrze˝a. 

Dzi´ki RAUKANTEX soft 

osiàgacie Paƒstwo efekt 

uszczelnienia i ∏agodnego 

zamykania.



RAUKANTEX fl oor
Obrze˝a do pod∏óg systemowych

Stworzenie odpowiednio dopasowa-
nego stanowiska pracy po˝àdane 
jest nie tylko w hali produkcyjnej, 
ale tak˝e w biurze. Przewody 
komunikacyjne oraz doprowadza-
jàce energi´ do nowoczesnych 
Êrodków komunikacji muszà byç 
nale˝ycie zintegrowane. Dzi´ki 
systemom podwójnych pod∏óg 
zyskujà Paƒstwo wi´kszà 
przestrzeƒ na szybkie wykonanie 
ró˝nych instalacji.

RAUKANTEX fl oor to 

specjalna receptura 

podwy˝szajàca 

bezpieczeƒstwo.

W praktyce oznacza to wysokie 
wymagania stawiane obrze˝om 
do pod∏óg systemowych: 

■ zniwelowane skrzypienie,
■ utrudniona zapalnoÊç,
■ przewodnoÊç.



Obrze˝a RAUKANTEX fl oor fi rmy 
REHAU spe∏niajà te wymagania 
dzi´ki wykonaniu ze zmodyfi kowa-
nych tworzyw ABS i PVC. 
Na ˝yczenie, na obrze˝ach mo˝e 
zostaç nadrukowane logo Paƒstwa 
fi rmy. 
 
Wszystkie rodzaje tworzywa testo-
wane sà pod kàtem skrzypienia 
na naszym fi rmowym stanowisku 
badawczym. W przypadku szcze-
gólnych wymagaƒ stosowana 
jest specjalna os∏ona z PVC/ABS, 
dzi´ki której skrzypienie jest wy-
eliminowane nawet przy du˝ych 
obcià˝eniach.
 
W razie po˝aru taÊmy obrze˝owe 
ulegajà spienieniu, powodujàc 
wzajemne uszczelnienie p∏yt. 
 
Specjalna receptura przewodzà-
cego obrze˝a RAUKANTEX fl oor 
umo˝liwia odprowadzenie ∏adun-
ków elektrostatycznych. Odgrywa 
to du˝à rol´ zw∏aszcza w przypad-
ku podwójnych pod∏óg systemo-
wych z wyk∏adzinami dywanowymi. 
Opór powierzchniowy i odpornoÊç 
na przebicie specjalnej receptury 
tworzywa przewodzàcego le˝y 
pomi´dzy 5 x 104 i 5 x 108 Ohma. 
Obrze˝e to dost´pne jest wy∏àcznie 
w kolorze antracyt. 
 
 

© Assmann Büromöbel
EsitASS: Produktdesign Blume



RAUKANTEX 
– przeglàd tworzyw

RAUKANTEX RAU-PVC

Tworzywo PVC – wszechstronne,
jak ˝aden inny surowiec, w rela-
cjach cenowo-jakoÊciowych 
niezastàpione od dziesiàtków lat. 
W obróbce obrze˝y meblarskich 
RAUKANTEX z PVC cieszy si´ 
nies∏abnàcà popularnoÊcià. 
Tworzywo mo˝na poddawaç 
ponownemu przetworzeniu. 

RAUKANTEX RAU-ABS

Do rodziny termoplastów nale˝y 
tak˝e tworzywo ABS. Ten odporny 
na uderzenia i wysokie obcià˝enia 
materia∏ znalaz∏ zastosowanie przy 
produkcji obrze˝y, zarówno 
z powodów ekonomicznych, jak 
i technologicznych. 
 
Tworzywo mo˝e byç utylizowane 
termicznie lub podlegaç recyklin-
gowi. Oprócz tych ekologicznych 
aspektów, RAUKANTEX z ABS ma 
wiele innych zalet. 
 
Obrze˝a posiadajà wysokà odpor-
noÊç termicznà, sà odporne na 
dzia∏anie promieni UV i odbarwienia 
(stopieƒ 6 skali Woll DIN 53387). 
Ich obróbka mo˝liwa jest przy 
u˝yciu wszystkich stosowanych 
okleiniarek obrze˝y. 

 RAUKANTEX RAU-PP

Polipropylen zosta∏ przyj´ty jako 
trzeci materia∏ do rodziny obrze˝y 
i zdo∏a∏ ju˝ pozyskaç w przemyÊle 
meblowym grono zwolenników. 
To tworzywo, bez najmniejszych 
zastrze˝eƒ natury ekologiczej, 
zacz´∏o w ostatnich latach odgrywaç
w programach meblowych 
znaczàcà rol´. Przy jego wytwa-
rzaniu zu˝ywana jest niewielka 
iloÊç energii, a po zu˝yciu mo˝e 
podlegaç recyklingowi lub utylizacji 
termicznej. Podczas spalania pow-
staje dwutlenek w´gla i woda (jak 
w przypadku gazu ziemnego). 
 
Obróbka RAUKANTEX PP jest 
mo˝liwa na typowych okleiniarkach 
i centrach obróbczych. Opatento-
wany uniwersalny system podk∏a-
dów zapewnia optymalne sklejenie 
obrze˝a z klejami termotopliwymi 
na bazie EVA/PA i PUR. Obrze˝e 
jest odporne na dzia∏anie promieni 
UV, co najmniej do 7 stopnia 
skali Woll DIN 53387, ma wysokà 
odpornoÊç na odkszta∏canie pod 
wp∏ywem ciep∏a, charakteryzuje si´ 
niewielkà kurczliwoÊcià i du˝à 
odpornoÊcià na dzia∏anie rozpusz-
czalników.
W niektórych zakresach stosowa-
nia np. wykonanie ma∏ych 
promieni na centrach obrób-
czych mo˝liwe jest tylko przy 
u˝yciu obrze˝y RAUKANTEX 
PP. Tworzywo PP stosowane jest 
coraz cz´Êciej i w coraz wi´kszym 
zakresie.
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  Program

  color                                                                ■                      ■                      ■

   duo-color                                                        ■                      ■                      ■

   decor                                                              ■                      ■                      ■

   natura                                                             ■                      ■                      ■

   designo                                                                                                              ■

   soft                                                                  ■                                                ■

   contura                                                           ■                      ■

   wyt∏aczany                                                      ■                      ■                      ■

   lakierowany                                                     ■                      ■                      ■

   efekt kamienia                                                                           ■                      ■

   powierzchnie wysoko po∏yskliwe                                               ■                      ■

  W∏aÊciwoÊci

  OdpornoÊç na dzia∏anie Êwiat∏a DIN 533877   7 do 8               > 6                    7 do 8

   KurczliwoÊç 90°C*                                           < 0,3%             < 0,3%              < 0,1%

   KurczliwoÊç 110°C*                                         < 1,7%             < 1,7%              < 0,2%

   Vicat                                                                 72°C                 85°C                 100°C

   TwardoÊç Shore D                                           79±4                70±4                 73±3

   TwardoÊç kulkowa DIN 53456                         95                     103                   98

   Recykling                                                         ■                      ■                      ■

   Spalanie                                                                                    ■                      ■

  Klejenie

   System HV                                                       ■                      ■                      ■

   Klej topliwy EVA/PA/PUR                                 ■                      ■                      ■

  Obróbka

  Obcinanie                                                         ■                      ■                      ■

   Frezowanie naddatku                                       ■                      ■                      ■

   Frezowanie promieniowe                                  ■                      ■                      ■ **

   Frezowanie kopiowe                                         ■                      ■                      ■ **

   Wyg∏adzanie                                                     ■                      ■                      ■ **

   Polerowanie                                                     ■                      ■                      ■ **

  Tworzywo                                     RAU-PVC        RAU-ABS       RAU-PP

Wszystkie linie produktów z palety 
RAUKANTEX dost´pne sà w wersji 
z PP: obrze˝a o barwach jedno-
rodnych (RAUKANTEX color/duo-
-color), wersje z nadrukiem deko-
rów (RAUKANTEX decor i designo), 
linie obrze˝y z imitacjà s∏ojów 
drewna (RAUKANTEX natura), jak 
równie˝ t∏umiàce i uszczelniajàce 
obrze˝a RAUKANTEX soft. Biura 
Handlowo-Techniczne REHAU 
s∏u˝à Paƒstwu wszelkà wiedzà 
i doÊwiadczeniem na temat obróbki 
obrze˝y RAUKANTEX PP. 
 
Wspólnie z przedstawicielami prze-
mys∏u maszynowego, narz´dzio-
wego i producentami klejów fi rma 
REHAU regularnie organizuje szko-
lenia dotyczàce obróbki obrze˝y. 
Podczas prezentacji opartych na 
przyk∏adach praktycznych i teorii, 
przeprowadzanych przy u˝yciu 
maszyn, a tak˝e w oparciu o opra-
cowania teoretyczne ukazujemy 
wzajemne zale˝noÊci pomi´dzy 
obrze˝em, maszynà, klejem a 
narz´dziem oraz przekazujemy  
informacje istotne dla obróbki.

*   Próba odbywa si´ przez 1 h w pozycji 
swobodnej (przyklejenie redukuje 
kurczliwoÊç)

**  Wymagane optymalne rozmieszczenie 
narz´dzi. Szczegó∏y znajdujà si´ w pro-
gramie obróbki linii RAUKANTEX PP 
– nr druku M90.600 DE.
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GruboÊç mm   0,40     0,45      0,50     0,60     0,70     0,80     1,00     1,10      1,20     1,30     1,50     1,70     1,80    1,90

RAUKANTEX color/decor – z RAU-PVC ■, RAU-ABS ●, RAU-PP ▲

RAUKANTEX PP color: 0,5 mm gruboÊci, 19-77 mm szerokoÊci

SzerokoÊç mm 

 11  

 12            ●

 13  ■

 14  ■ ●

 15  ■ ■  ● ■     

 16  ■ ■ ■   ●    ●

 17  ■ ■        ●

 18  ■ ■        ●

 19 ■● ■● ■●▲ ■● ● ■● ■●  ■▲ ●▲ ■●▲ ■●▲

 20 ■ ■ ■● ■● ■ ■● ■●▲   ■ ■● ■● 

 21 ■ ■ ■ ■ ▲      ● ●

 22 ■ ■● ■●▲ ■● ●▲ ■ ●■▲  ■▲ ■●▲ ■▲ ■●▲  

 23  ■ ■ ■ ● ■●▲ ●■  ■▲ ● ■● ● 

 24  ■● ■● ■●▲ ■ ■ ■   ■ ■ 

 25  ■ ■ ■ ■ ■▲ ■●▲   ●▲ ■ ■●▲

 26  ■ ■● ■●  ■   ■ ■ ■ 

 27  ■ ■   

 28  ■ ■ ■● ■ ■● ■●   ■▲● ■▲● ■●

 29  ■ ■ ■   ■▲●   ■ ■ 

 30  ■ ● ■  ■ ■     ■

 31       ▲   ●

 32  ■ ■● ■   ■   ● ●

 33  ■ ■   ■● ■●    ●

 34  ■ ■   ● ■●▲    ■

 35  ■ ■   ■▲ ■    ● ■▲

 36  ■ ●       ▲

 37  ■  ■  ● ■●

 38  ■ ● ▲  ■

 39           ■

 40  ■ ■    ■

 41  ■

 42  ■         ■

 43       ■▲   ▲ ▲  ▲

 44  ■ ■ ■  ■ ■

 45  ■ ■ ■●  ●▲ ■●    ■▲

 53      ● ●

 55,5       

 77 

Program dostaw RAUKANTEX
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                SzerokoÊç mm

 ■               11

                12

                13

                14 

 ■●      ■●         15

 ■      ■▲●         16

 ▲               17

       ■●         18

 ■●▲  ■●    ■●▲         19

 ■●      ■  ●       20

 ■      ▲   ■      21

 ■●▲  ■▲ ■● ■  ■●▲ ●    ■    22

 ■●▲   ■●   ■●▲   ■●  ■ ■   23

 ■●▲      ▲   ■      24

 ■      ■●▲   ■     ■ 25

 ■●▲ ▲     ■▲         26

            ■    27

 ■●▲  ■  ■● ▲ ■●▲ ■  ■●  ■● ■ ■  28

 ■●▲      ■●         29

 ■      ▲   ● ●     30

 ■▲●      ▲   ■  ●    31

 ■▲  ■ ▲   ■●    ■ ■    32

 ■▲●      ■▲●   ■  ■●    33

 ■      ●         34

■●▲      ■▲         35

 ■               36

 ■●            ●   37

 ■●      ■●▲         38

                39

                40

 ●               41

 ■      ■●   ■  ■    42

    ●   ▲   ●      43

 ■               44

 ■●     ■    ■●      ●   45

                53

 ●               55,5

 ●               77

 2.00  2,20   2,50   2,60   2,70  2,80   3,00   3,50     3,80     4,00     4,50     5,00     6,00      7,00   10,00 GruboÊç mm 

RAUKANTEX color/decor – z RAU-PVC ■, RAU-ABS ●, RAU-PP ▲
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Program dostaw RAUKANTEX

GruboÊç mm              1,50     1,70     1,80     2,00     2,50     2,60    3,00     3,80     4,00     5,00     5,60     6,00         
 

RAUKANTEX natura – z RAU-PVC ■, RAU-ABS ● lub RAU-PP ▲

SzerokoÊç mm 

 16    ●

 19    ■●▲ ●▲  ●  

 20  ●  ●   ■ ● 

 21       ▲  ■ 

 21,8           

 22    ■●▲ ■ ● ■  

 23    ■   ■●▲  ■    

 24 ■   ■▲   ■    

 25  ●     ● 

 26   ■ ●   ■   

 28  ●  ●   ●     ●

 29    ■●▲   ■●   

 31    ●

 32    ● ■  ■ 

 33    ■   ●▲   ●

 34       ■    

 35    ■●   ■      ●

 37       ■

 38    ■●  

 40       ■●

 41                     

 42         ■

 43      ● ■  ●

 44            ●

RAUKANTEX natura multiplex – z RAU-ABS i RAU-PP + RAU-PVC
Na ˝yczenie dost´pne wzory specjalne z nadrukiem dekoru

22/ 1,70

25/ 1,70

24/ 2,00

44/ 2,00

29/ 3,00

33/ 3,00

Przekrój poprzeczny                         GruboÊç /szerokoÊç mm
                                                         



Warstwa dolna/warstwa górna w mm = WD/WG
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GruboÊç mm               1,40                1,50                1,70                1,80                2,00                3,00                4,00

RAUKANTEX contura – z RAU-PVC ■ lub RAU-ABS ●
Na ˝yczenie nadruk dekoru

SzerokoÊç mm 

 19     ■ 0,8/1,2 ■ 1,5/1,5

      ▲ 0,5/1,5 ▲ 1,5/1,5 + 2,1/0,9 

 19,3     ■● 1,2/0,8  

 20  ■ 1,0/0,5    ■● 1,5/1,5  

 20      ■ 2,5/0,5  

 22   ● 0,8/0,9   ■ 1,0/1,0/1,0  

 23    ■ 0,9/0,9  ■ 2,5/0,5 ■ 1,5/2,5

 23      ■ 1,5/1,5 

 23      ■ 1,0/2,0

 24 ■ 0,9/0,5     

 25      ■ 1,7/1,3 

 28     ■ 0,8/1,2   

 29      ■ 1,3/1,7

 32      ■ 1,5/1,5 

 43  ▲ 1,1/0,4

 44    ■ 0,9/0,9   

RAUKANTEX duo-color – z RAU-PVC ■, RAU-ABS ● lub RAU-PP ▲

GruboÊç mm               1,00                1,3                  1,50                1,80                2,00                3,00                

 SzerokoÊç mm

 

 43 ▲ ▲ ▲ ▲  ▲

 44     ▲ 

 45   ▲      

RAUKANTEX designo – z RAU-PP ▲ 

23/ 3,00   ■

30/ 3,30   ■

22/ 3,50   ●

22/ 3,50      ●

22/ 4,00      ●
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Program dostaw RAUKANTEX

Wymiary w mm            Wykonanie

Wymiary w mm            Wykonanie

Wymiary w mm            Wykonanie

 

20/0,8 z bocznym uszczelniaczem powietrznym

24/0,8 z bocznym uszczelniaczem powietrznym

17/0,95 z centralnym uszczelniaczem powietrznym

14/1,0 z centralnym uszczelniaczem powietrznym

21/2,0 z centralnym uszczelniaczem powietrznym

28/2,0 z dwoma bocznymi uszczelniaczami powietrznymi

RAUKANTEX soft z RAU-PVC

 

25/1,0 z jednà naniesionà wargà bocznà

29/1,0 z jednà naniesionà wargà bocznà

20/1,1 z dwiema wargami bocznymi

22/1,1 z jednà wargà bocznà 

23/1,1 z dwiema wargami centralnymi

Obrze˝a z wargami 
uszczelniajàcymi

 

22/0,8 z jednym bocznym uszczelniaczem pełnym

22/1,1 z jednym bocznym uszczelniaczem pełnym

19/2,0 z jednym bocznym uszczelniaczem pełnym

23/0,8 z dwoma bocznymi uszczelniaczami pełnymi

22/2,0 z centralnym uszczelniaczem pełnym

26/2,0 z centralnym uszczelniaczem pełnym

Obrze˝a z uszczelniaczem 
pełnym

Obrze˝a z uszczelniaczem 
powietrznym               
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Wymiary w mm           Wykonanie
 

22/1,0 z dwiema wargami bocznymi

28/1,0 z dwiema wargami bocznymi

29/1,0 z jednà naniesionà wargà bocznà

18/2,0 z jednà wargà bocznà

21/2,0 z jednà wargà bocznà

RAUKANTEX soft z RAU-PP/SRT

Obrze˝a z wargami 
uszczelniajàcymi 

 

14/1,0 z centralnym uszczelniaczem powietrznym

19/1,0 z centralnym uszczelniaczem powietrznym

19/2,0 z centralnym uszczelniaczem powietrznym 

22/2,0 z centralnym uszczelniaczem powietrznym 

22/0,8 z centralnym uszczelniaczem powietrznym

22/1,1 z bocznym uszczelniaczem powietrznym

22/1,3 z uszczelniaczem powietrznym (daszkowy)

19/1,3 z uszczelniaczem powietrznym (daszkowy)

22/1,3 z bocznym uszczelniaczem powietrznym

24/1,3 z uszczelniaczem powietrznym (daszkowy) 

Obrze˝a z uszczelniaczem 
powietrznym

22/2,0 z centralnym uszczelniaczem pełnym

23/0,8 z centralnym uszczelniaczem pełnym

26/2,0 z centralnym uszczelniaczem pełnym

Obrze˝a z uszczelniaczem 
pełnym

GruboÊç mm 0,45 0,50 0,60 0,80 1,00 1,50 2,00

SzerokoÊç mm

 25  ■  ■*

 28  ■ ■* 

 35 ■ ■    ■* ■  ■*

 37 ■  ■  ■

 38    ■

 39   ■* ■

 40 ■   ■* ■

 41   ■*

 42 ■  ■* ■ ■

 42,5    ■*

 43 ■  ■  ■

 44  ■ ■  ■

 45 ■ ■ ■* ■* ■ ■ ■

 45   ■  

 46   ■ 

 48 ■

 50 ■  

 52 ■

 53 ■  

 56  ■   

 57   ■

 68   ■ 

* dostarczany w wersji przewodzàcej 

Wymiary w mm           Wykonanie

 Wymiary w mm           Wykonanie

RAUKANTEX fl oor z RAU-PVC
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Opakowania transportowe RAUKANTEX 

Oszcz´dnoÊç opakowaƒ

W celu dostarczenia naszym klien-
tom nieuszkodzonego, pozbawio-
nego usterek towaru, oferujemy 
trzy standardowe wersje opakowaƒ 
na europalecie. 
 
Na specjalne ˝yczenie wszystkie 
trzy wersje opakowaƒ mogà 
zostaç dostarczone na paletach 
jednorazowego u˝ytku, o wymiarach 
800x800 mm. 

 
Opakowanie standardowe 1

Ten wariant opakowania od wielu 
lat sprawdza si´ doskonale 
w ró˝nych warunkach: zarówno 
w wewnàtrzzak∏adowej logistyce 
naszych klientów, jak i w transpor-
cie zewn´trznym – od regionalnego 
po mi´dzynarodowy.
 
Rolki obrze˝y pakowane sà 
w kartony REHAU. Stos kartonów 
ustawiany jest na europalecie 
o wymiarach 800x1200 mm 
i osłoni´ty folià termokurczliwà PE. 
Maksymalna wysokoÊç stosu kar-
tonów wraz z paletà wynosi 1,6 m. 

Zalety:

■ doskona∏a stabilnoÊç i ochrona 
przed dzia∏aniem czynników 
atmosferycznych,

■ wszystkie materia∏y opakowa-
niowe mogà podlegaç recy-
klingowi w lokalnych zak∏adach 
przetwarzania odpadów.



Opakowanie standardowe 2

Alternatywa, ∏àczàca wysokie 
wymagania produkcji przemys∏owej 
z potrzebà redukcji materia∏ów opa-
kowaniowych.
 
Rolki obrze˝y uk∏adane sà na euro-
palecie o wymiarach 800x1200 mm. 
Stos rolek owini´ty jest tekturowym 
„cylindrem”. Ca∏oÊç zwieƒczona jest 
deskà, chroniàcà obrze˝a przed 
uszkodzeniem przez oplatajàce 
∏adunek stalowe taÊmy. 
Maksymalna wysokoÊç stosu wraz 
z paletà wynosi 1,2 m. 
 
Zalety:

■ brak kartonów i folii termo-
kurczliwej PE,

■ ochrona przed zabrudzeniem, 
dzi´ki kartonowemu cylindrowi,

■ doskona∏a stabilnoÊç, wynika-
jàca z podwójnego opasania 
stalowà taÊmà,

■ ∏atwy dost´p.
 

Opakowanie standardowe 3

Rolki obrze˝y pakowane sà w kar-
tony REHAU. Kartony ustawiane sà 
na europalecie o wymiarach 
800x1200 mm. Przed uszkodze-
niem przez oplatajàce ∏adunek 
stalowe taÊmy, obrze˝a chronione 
sà od góry dwiema deskami.
Maksymalna wysokoÊç stosu kar-
tonów wraz z paletà wynosi 1,2 m. 
 
Zalety:

■ brak folii termokurczliwej PE,
■ obrze˝a chronione sà za 

pomocà kartonów przed zabru-
dzeniem,

■ doskona∏a stabilnoÊç, 
wynikajàca z podwójnego opa-
sania stalowà taÊmà,

■ wszystkie materia∏y opakowa-
niowe mogà podlegaç utylizacji 
w lokalnych zak∏adach przetwa-
rzania odpadów.

Wykonanie w postaci rolek
Ârednica wewn´trzna 200 mm

Wykonanie w postaci rolek
Ârednica wewn´trzna 400 mm

GruboÊç  Zewn´trzne Zewn´trzne
obrze˝a  Ø 575  Ø 775

0,40 550 metrów 1100 metrów

0,50 450 metrów 850 metrów

0,80 275 metrów 525 metrów

1,00 150 metrów 425 metrów

1,30 150 metrów 275 metrów

1,50 125 metrów 250 metrów

2,00 100 metrów 200 metrów

GruboÊç  Zewn´trzne 
obrze˝a Ø 775

1,70 175 metrów

2,00 150 metrów

2,50 125 metrów

2,80 120 metrów

3,00 100 metrów

Inne wykonania – na zamówienie.
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RAUKANTEX 
Rady i wskazówki dotyczàce obróbki 

Aby zapewniç bezproblemowà ob-
róbk´ termoplastycznych obrze˝y 
meblowych, przygotowaliÊmy dla 
Paƒstwa cenne wskazówki i uwagi.
 
Obrze˝a meblowe z programu 
RAUKANTEX reprezentujà najnow-
szy poziom techniki i nadajà si´ do 
obróbki na dost´pnych na rynku 
okleiniarkach i centrach obróbczych.

 
   W∏aÊciwoÊci materia∏owe

Obrze˝a RAUKANTEX wykonywane 
sà z tworzyw RAU-PVC, RAU-ABS,  
RAU-PET oraz RAU-PP. 
Równomierne zabarwienie tworzyw 
pozwala na estetyczne zaokràglanie 
obrze˝y na kraw´dziach. Optymal-
ne parametry materia∏owe wspo-
magajà d∏ugà ˝ywotnoÊç narz´dzi 
tnàcych i frezarskich.
 
Obrze˝a RAUKANTEX sà odporne 
na dzia∏anie promieni UV i spraw-
dzane w oparciu o normy EN ISO 
4892-2. Kontrola przebiega nast´-
pujàco: badany element zostaje 
umieszczony za szybà i poddany 
dzia∏aniu promieni UV w zdefi nio-
wanych warunkach fi zycznych. 
Obok umieszczona jest wra˝liwa 
na dzia∏anie Êwiat∏a niebieska 
podzia∏ka. Z chwilà osiàgni´cia 
wartoÊci 6 na skali podzia∏ki, bada-
na próbka porównywana jest 
z nienaÊwietlonym wzorcem 
(w oparciu o ISO 105-A102/A103). 
Obrze˝a RAUKANTEX spe∏niajà 
tak˝e normy DIN 53160 T1 i 2. 
 

Opis techniczny materia∏ów 
RAUKANTEX

   W∏aÊciwoÊci powierzchni

Obrze˝a RAUKANTEX produkowa-
ne sà na wielkà skal´, a ich para-
metry techniczne sà powtarzalne. 
Nadruk i utrwalanie powierzchni 
zewn´trznej stanowià starannie 
zintegrowane procesy produkcyjne. 
Naniesione w procesie UV-Coating 
˝ywice akrylowe sà odporne na za-
drapania i posiadajà wysoki stopieƒ 
mechanicznej odpornoÊci na Êcie-
ranie. Wykazujà odpornoÊç na nie-
mal wszystkie Êrodki czyszczàce 
u˝ywane w gospodarstwie domo-
wym i nie ulegajà zaplamieniom. 
Powierzchnie obrze˝y sà zmywalne,
∏atwe do utrzymania w czystoÊci 
i odporne na dzia∏anie wilgoci. 
 
   Tolerancje

Produkcja obrze˝y RAUKANTEX 
podlega starannej kontroli jakoÊci, 
której zadaniem, obok kontroli 
jakoÊci powierzchni, jest równie˝ 
zachowanie Êcis∏ych tolerancji. 

   PrzyczepnoÊç

Podk∏ad REHAU u∏atwiajàcy 
klejenie gwarantuje nienagannà 
przyczepnoÊç obrze˝a do pod∏o˝a 
w po∏àczeniu z klejami termotopli-
wymi.
 
Obrze˝a RAUKANTEX sà seryjnie 
zaopatrzone w uniwersalny pod-
k∏ad u∏atwiajàcy przyczepnoÊç, 
s∏u˝àcy do klejenia za pomocà 
klejów termotopliwych EVA i PUR. 
 
Nowe, odporne na dzia∏anie wyso-
kich temperatur kleje termotopliwe 
EVA gwarantujà pewne po∏àczenie, 
szczególnie w odniesieniu do 
jakoÊci naszych niskokurczliwych 
obrze˝y RAUKANTEX – równie˝ 
przy obrze˝ach o gruboÊci powy˝ej 
3 mm. Zastosowanie odpornego 
na dzia∏anie wysokiej temperatury 
kleju EVA zalecamy zw∏aszcza tam, 
gdzie mogà wystàpiç szczególnie 
wysokie temperatury u˝ytkowe, 
np. w kuchni lub podczas eksportu 
w kontenerach. Do zastosowania 
na obszarach o podwy˝szonej 
wilgotnoÊci polecamy klej termo-
topliwy PUR.

*Specjalne tolerancje na zamówienie.

    GruboÊç  Dopuszczalne 
      odchylenie*
 0,40 - 0,8 mm + 0,05/-0,10 mm 
 0,9 - 1,0 mm + 0,10/-0,15 mm 
 1,1 - 1,6 mm + 0,10/-0,20 mm 
 1,7 - 2,0 mm + 0,05/-0,25 mm
 2,1 - 5,0 mm + 0,05/-0,30 mm

    SzerokoÊç  Dopuszczalne 
      odchylenie*
 11 - 17 mm ± 0,2 mm
 18 - 33 mm ± 0,3 mm
 34 - 40 mm ± 0,4 mm
  do 40 mm    ± 0,5 mm



Obrze˝a RAUKANTEX nie sà przy-
stosowane do obróbki w procesie 
KA. Do obróbki na specjalnych 
okleiniarkach z dyszami goràcego 
powietrza dostarczane sà 
okreÊlone programy RAUKANTEX 
z naniesionà warstwà kleju termo-
topliwego. 
 
Uwaga: w przypadku obrze˝y z 
pow∏okà kleju topliwego koniecz-
ne sà uprzednie próby obróbki. 
Obrze˝a o gruboÊci mniejszej ni˝ 
1,5 mm mogà ulec deformacji 
termicznej na skutek koniecznego 
ciep∏a aktywacji. 

   Sk∏adowanie

Obrze˝a RAUKANTEX mogà byç 
sk∏adowane w temperaturze poko-
jowej (20 do 25 ºC) przez niemal
nieograniczony czas. Wyjàtek 
stanowi RAUKANTEX soft z 
RAU-PVC/RAU-PP (obrze˝e 
uszczelniajàce), którego nie nale˝y 
sk∏adowaç d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy. 
Dotyczy to równie˝ obrze˝y 
posiadajàcych pow∏ok´ kleju topli-
wego na stronie odwrotnej.
 
Po up∏ywie tego czasu zdolnoÊç 
reaktywacji kleju mo˝e ulec pogor-
szeniu. Temperatura sk∏adowania 
nie powinna przekraczaç 25 ºC, 
aby nie dosz∏o do sklejenia po-
szczególnych zwojów. 
 
   Parametry obróbki

Aby uzyskaç czyste i trwa∏e na∏o-
˝enie obrze˝y, nale˝y uwzgl´dniç 
wiele parametrów obróbki, 
uzale˝nionych cz´Êciowo od 
stosowanego tworzywa (obrze˝e, 
klej), od dost´pnej okleiniarki oraz 
temperatury otoczenia. 
 
Zalecane jest zatem przeprowadze-
nie prób, pozwalajàcych ka˝dorazo-
wo okreÊliç wymagane ustawienia 
i procedury. Nale˝y przy tym prze-
strzegaç wytycznych podanych 
przez producenta dla ka˝dego 
zastosowania.
 

Temperatura obróbki kleju: 
Nale˝y przestrzegaç wytycznych 
zawartych w „Instrukcji producenta  
klejów”. Zalecany zakres tempera-
tur jest ÊciÊle zale˝ny od warunków 
otoczenia i pr´dkoÊci obróbki. 
 
Uwaga: termostaty w zbiornikach 
s∏u˝àcych do topienia kleju cz´sto
dzia∏ajà niedok∏adnie i ich wskaza-
nia mogà o wiele stopni Celsjusza
odbiegaç od rzeczywistych wartoÊ-
ci na walcach nakładajàcych klej.
Temperatura obróbki p∏yt 
i obrze˝y: temperatura pokojowa, 
min. 18 ºC. Unikaç przeciàgu.
 
Uwaga: w przypadku zbyt zimnych 
p∏yt i obrze˝y (np. przy sk∏adowaniu 
w nieogrzewanych pomieszcze-
niach) rozprowadzony klej termo-
topliwy twardnieje jeszcze przed 
przymocowaniem obrze˝a!
 
■ sk∏adowanie klejów termoto-

pliwych: w ch∏odnym i suchym 
miejscu,

■ wilgotnoÊç drewna, z którego 
wykonane sà p∏yty: 7 do 10%.

 



Tworzywo tarczy    Sisal-Nessel
                                 filc (twardoÊç 0,56 g/cm)

Zalecane przeci´tne pr´dkoÊci polerowania
dla termoplastów

Szlifowanie     8 do 10 m/s
Polerowanie   5 do 15 m/s
 

Ârednica
w mm
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Pr´dkoÊç m/s

Zale˝nie od Êrednicy tarczy polerskiej 
od 1 000 do 2 000 obrotów/min.
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Frezowanie:
Zasadniczo w ruchu przeciwbie˝-
nym. Bezwzgl´dnie wymagane 
w przypadku RAUKANTEX z RAU-
PP oraz przy kolorach krytycznych. 
 
Obcinanie:
RAUKANTEX do gruboÊci 3,5 mm 
(zalecenie) mo˝e byç obrabiany
i obcinany z rolki. Obrze˝a 
o wi´kszej gruboÊci sà obrabiane
po uprzednim doci´ciu  na wyma-
ganà d∏ugoÊç. 
 
Polerowanie:
W przypadku RAUKANTEX z RAU-
PP oraz przy barwach krytycznych 
nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç:

JakoÊç fugi jest zale˝na od: 

■ materia∏u noÊnego,
■ „jakoÊci frezu”,
■ doboru klejów,
■ materiału przyklejanego.
 
Zakres tolerancji RAUKANTEX 
zapewnia optymalny docisk 
w obr´bie fugi.
 
Pr´dkoÊç posuwu:
■ nanoszenie dyszà 12 do 25 m/min
■ nanoszenie rolkà 18 do 60 m/min
 
IloÊç nanoszonego kleju: 
Klej termotopliwy:160 do 220 g/m2. 
Pow∏oka kleju powinna zostaç na-
niesiona równomiernie. Jej gruboÊç 
powinna byç wystarczajàca, aby 
pod obrze˝em wyciska∏y si´ ma∏e 
kropelki kleju i aby wype∏ni∏y si´ 
przestrzenie pomi´dzy wiórami.
 
IloÊç nak∏adanego kleju uzale˝nio-
na jest od g´stoÊci p∏yty wiórowej, 
materia∏u obrze˝a (przy grubszych
obrze˝ach wi´cej kleju) i od 
pr´dkoÊci posuwu (im wolniejszy 
posuw, tym wi´cej kleju).
 
Odsysanie:
Obrze˝a termoplastyczne wyma-
gajà silniejszego odsysania wiórów 
po frezowaniu ni˝ obrze˝a z duro-
plastów, poniewa˝ wióry termopla-
styczne mogà ulec na∏adowaniu 
statycznemu i w ten sposób 
„przyklejaç si´” do materia∏u (odsy-
sanie ok. 2,5 m3/s).
 

Sk∏adowanie przejÊciowe:
Po naniesieniu obrze˝a, elementy 
poddawane obróbce nale˝y przez 
24 godziny sk∏adowaç w magazynie 
w celu wykrystalizowania si´ kleju.
 
Lakierowanie obrze˝y meblo-
wych: 
W szczególnych przypadkach 
obrze˝a RAUKANTEX z RAU-ABS,
PVC lub PP mogà zostaç polakiero-
wane tak˝e po obróbce na oklei-
niarce. Do tego celu nadajà si´ 
szczególnie lakiery z PUR (wzgl. DD).
Przewidziane systemy lakierów 
powinny wczeÊniej zostaç uzgod-
nione z producentem. Zarówno 
podatnoÊç na obróbk´, jak i przy-
datnoÊç powinny zostaç wypróbo-
wane przed seryjnym zastosowa-
niem. 
 
Mo˝liwa procedura:

■ wst´pne czyszczenie obrze˝y 
rozpuszczalnikiem typu DD,

■ wst´pny podk∏ad dla RAUKAN-
TEX z RAU-PP,

■ jedno do dwóch lakierowaƒ 
natryskowych w ˝àdanej tonacji 
kolorystycznej,

■ suszenie poÊrednie 45 min/20 ºC,
■ suszenie koƒcowe przez noc 

w temperaturze 20 ºC.

RAUKANTEX 
Rady i wskazówki dotyczàce obróbki
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Rady i wskazówki dotyczàce 
problemów podczas obróbki

Oznaki b∏´du        
     
Obrze˝e mo˝na ∏atwo 
usunàç r´kà. Klej pozo-
staje na p∏ycie. 
Widoczna jest struktura 
siatki na rolce nanoszàcej 
klej. 

Obrze˝e mo˝na ∏atwo 
usunàç r´kà. Klej 
pozostaje na p∏ycie. 
Powierzchnia kleju jest 
przy tym zupe∏nie 
g∏adka (obrze˝e zsuwa 
si´).

Obrze˝e mo˝na ∏atwo 
usunàç r´kà. Wi´ksza 
cz´Êç kleju pozostaje na 
obrze˝u. 

Przyczyna b∏´du

■ zbyt niska temperatura 
w pomieszczeniu, ew. 
powstanie przeciàgu 
na etapie pomi´dzy 
nak∏adaniem kleju a 
dociskiem obrze˝a

■ zbyt niska temperatura 
obrze˝a

■ zbyt niska temperatura 
kleju termotopliwego

■ zbyt ma∏a pr´dkoÊç 
posuwu

■ zbyt ma∏y docisk rolki 
nanoszàcej klej 

 
■ zbyt niska temperatura 

p∏yty i/lub obrze˝a
■ wadliwy podk∏ad 

przyczepnoÊciowy
 
 

■ p∏yta magazynuje zbyt 
wiele ciep∏a (np. po 
wczeÊniejszym forniro-
waniu lub kaszerowaniu 
powierzchni p∏yt)

Oznaki b∏´du
 
Okleinowane obrze˝e 
nie jest naklejone na 
przedniej kraw´dzi p∏yty, 
wzgl. obrze˝e na przed-
niej kraw´dzi w niewielkim 
stopniu odkleja si´.
 

Widoczne fale frezu.
 

Przy grubszych 
obrze˝ach, tonacja 
kolorystyczna 
w miejscach frezowania 
uleg∏a rozjaÊnieniu.

Przyczyna b∏´du

■ rolka klejowa ma zbyt 
du˝y zasi´g. 
Z powodu silnego 
spr´˝ynowania rolki na 
przedniej kraw´dzi p∏yty, 
na jej poczàtkowym 
odcinku nie jest 
nak∏adany klej.

 
 

■ zbyt du˝a pr´dkoÊç 
posuwu

■ zbyt ma∏a pr´dkoÊç 
skrawania

■ koniecznoÊç dodatko-
wej obróbki za pomocà 
wyg∏adzania lub/i 
w stacji polerowania

 
■ zbyt ma∏a pr´dkoÊç 

frezowania
■ optymalizacja 

wyg∏adzania
■ polerowanie

Okleinowanie Obcinanie Frezowanie 
wst´pne

Frezowanie 
kraw´dziowe

Wyg∏adzanie Polerowanie

Przebieg pracy w okleiniarce



REHAU Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Poznaƒska 1 a
62-081 Przeêmierowo
tel. (061) 849 84 00
fax (061) 849 84 01
poznan@rehau.com

http://www.REHAU.pl

REHAU Sp. z o.o.
ul. Fleminga 2 a
03-176 Warszawa
tel. (022) 519 73 00
fax (022) 519 73 01
warszawa@rehau.com

REHAU Sp. z o.o.
ul. ˚wirki i Wigury 65
43-190 Miko∏ów
tel. (032) 226 45 83 (-7)
fax (032) 226 21 88
katowice@rehau.com

Udzielane przez nas porady fachowe, tak pisemne, 
jak i ustne, oparte sà na naszych doÊwiadczeniach 
i wiedzy, nie mogà jednak stanowiç wià˝àcej informacji 
dla ewentualnych roszczeƒ. Warunki wykonania oraz 
ró˝ne przypadki zastosowaƒ, na które nie mamy 
wp∏ywu, wykluczajà prawo do roszczeƒ na podstawie 
udzielonych przez nas informacji. 
Zalecamy ka˝dorazowo upewniç si´, czy dany produkt 
nadaje si´ do realizowanej przez Paƒstwa inwestycji. 
Zastosowanie i wykonanie inwestycji z udzia∏em 
naszych wyrobów odbywa si´ poza zasi´giem naszych 
mo˝liwoÊci kontroli i dlatego te˝ to w∏aÊnie Paƒstwo 
ponosicie ostatecznà odpowiedzialnoÊç. 
Nasza odpowiedzialnoÊç dotyczy sta∏ej jakoÊci 
materia∏ów, zgodnoÊci dostaw ze specyfi kacjà oraz 
naszymi warunkami dostaw i p∏atnoÊci i ogranicza si´ 
do wartoÊci dostarczanego przez nas i zastosowanego 
przez Paƒstwa wyrobu.
 
Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo 
autorskie. Powsta∏e w ten sposób prawa, dotyczàce 
w szczególnoÊci t∏umaczenia, przedruku, pobierania 
rysunków, przesy∏ania drogà radiowà, powielania na 
drodze fotomechanicznej lub podobnej, a tak˝e zapisy-
wania danych w formie elektronicznej sà zastrze˝one. 

RAUKANTEX-Art Collection 
fi rmy REHAU jest odzwierciedle-
niem nowej jakoÊci ˝ycia i ca∏kowi-
cie indywidualnego stylu. Kryje si´ 
za tym generacja obrze˝y meblo-
wych, stworzona na podstawie 
twórczych pomys∏ów i ˝yczeƒ, 
w których triumfuje indywidualizm. 
RAUKANTEX-Art Collection 
w sposób naturalny tworzy wolnà 
przestrzeƒ dla Paƒstwa pomys∏ów, 
poruszajàc si´ pomi´dzy inspiracjà 
a prowokacjà. Obszarem zasto-
sowania jest tu zarówno kuchnia, 
∏azienka i biuro, jak i zabudowa 
wn´trz oraz wyposa˝enie obiek-
tów. Zapraszamy do prezentowa-

nia indywidualnych, oryginalnych 
pomys∏ów, które naturalnie mogà 
zostaç przetworzone na zlecenie 
obiektowe, np. wyposa˝enie kuch-
ni. Paƒstwa i naszej kreatywnoÊci 
nie stawiamy absolutnie ˝adnych 
granic. 
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