










Nature | 4605 Brown Cedar Nature | 4606 Goldie CedarNature | 4619 Montana

Nature | 4627 Europe ChestnutNature | 4626 Australia Chestnut Nature | 4618 Virginia

Nature | 4539 Light Ash Nature | 4540 Dark Ash



Nature | 4509 Light Wallnut

Nature | 9100 Aged Beech Cream Nature | 9101 Aged Beech Grey

Nature | 4622 Iceland Oak 2

Nature | 9130 Aged Beech Brown

Nature | 4621 Iceland Oak 1

Nature | 4510 Dark Wallnut

Nature | 4525 Oak



Solid | 9000 White Solid | 3107 Cream Solid | 3148 Latte

Solid | 3155 Anthracite Solid | 3190 Black



Solid | 3116 Burgundy

Solid | 3145 PinkSolid | 3192 Olive Solid | 3193 Plum

Solid | 3246 Bright Blue



Premium | 9201 Natron Premium | 9202 Cupalite Premium | 9203 Hibonite

Premium | 9220 Celestine Premium | 9221 Esperite



Premium | 9240 Ferberite Premium | 9241 Fayalite Premium | 9250 Polarite

Premium | 9260 Allnite Premium | 5672 Dowsonite Premium | 5657 Afyon Marble

Premium | 9300 KyanitePremium | 9301 Mohite



Unimetallics | 7465 TauriUnimetallics | 7472 Carina Unimetallics | 7474 Nebula

Unimetallics | 7471 DoradusUnimetallics | 7477 Sirius Unimetallics | 7480 Mira



Kullanım ve Kesim Kılavuzu
• Lamigloss ürünlerimizin kenarından MDF olanından 10 mm , sunta olanından 20 mm kesim payı bırakılarak ebatlama 

yapılması tavsiye edilir.
• High Gloss yüzeyli panelin, koruyucu filmli yüzeyi alt kısma bakacak şekilde yatar daire ve panel ebatlama makinalarında 

çizici vasıtasıyla kesiminin yapılması tavsiye edilir.
• Panelleri kesinlikle koruyucu filmi çıkartmadan kesiniz.
• Yatar daire kesimlerinde, 96 diş trapez tepsi kullanılması ve tepsinin yeni bilenmiş olmasına dikkat edilmelidir.
• Panel ebatlama kesimlerinde, 72 diş trapez tepsinin yeni bilenmiş olması ve max. 25 m/dk. hızla kesim yapılması tavsiye 

edilir.
• Panel kesiminde tekli kesim önerilir. Ancak, çoklu kesimin yapılması zorunlu olduğu durumlarda kesim hızının düşürülmesi 

gerekmektedir.
• Kesim esnasında trapez tepsiden oluşabilecek mikro kırılmaları engellemek amaçlı, panelleri MUTLAKA yeni bilenmiş 

çizicili tepsi kullanarak kesiniz!
• Çizici tepsi MDF panele en az 3mm girecek şekilde, sağ ve sol tarafa 0,50mm iz bırakması tavsiye edilir.
• Kesim yapılacak olan makinaların ( Yatar, ebatlama, CNC ) gönye ayarlarını kontrol ediniz.
• CNC: Daha hassas bir kesim ve bantlamada ön freze gereğini ortadan kaldırmak için CNC Router’da kesim yapılması tavsiye 

olunur.  18.000 d/d DIA 10-12 mm çaplı kalem bıçak ile 8-9 m/dk. Hızda kesim yapılması önerilir.
• Ebatlanan ürünlerin, PVC bant işlemi öncesi, panel ve PVC bant arasında boşluk oluşmaması için PVC makinasının frezesi 

ile düzeltilmesi tavsiye edilir.
• Panel yüzeyinde bulunan korucu film tabakası, pres işlemlerinde parlak yüzeye zarar verebileceğinden dolayı kullanımı 

tavsiye edilmemektedir.
• Her türlü ahşap ve kaplamalı yüzeylerde olduğu gibi, Lami gloss panellerin’ de işlem görmüş yüzeylerinin zarar görmemesi 

için ebatlama, kenar bantlama, istif, sevkiyat ve montaj işlemleri esnasında bir birlerine zarar verecek şekilde 
sürtünmelerden ve direk yüzeye zarar verebilecek darbelerden kaçınılmalıdır.

• Panelin yüzeyinde bulunan koruyucu film, montaj tamamlandıktan sonra yüksek ısıya ve güneş ışınlarına maruz kalmadan 
çıkartılarak yüzeyin nemli bez ile temizlenmesi tavsiye edilir.

• Panelin işlem gören parlak yüzeyine, tanecik esaslı temizlik ürünleri, asit içerikli çözücü kimyasallar, bulaşık teli, sert ve kuru 
bezler ile yapılacak olan temizlik işlemleri parlak yüzeye zarar vereceğinden dolayı kullanılmamalıdır.

• Ürünler iç mekânlarda kullanılmak amaçlı üretilmiştir. Açık alan, bahçe ve su ile yıkanan ve doğrudan güneş ışınlarına ve 
buhara maruz kalan yerlerde kullanılmamalıdır.

Application and Maintenance Guide
• At the edges of our LAMIGLOSS PANELS ; it is adviced to keep cutting tolerance of 10mm for MDF AND 20mm for 

CHIPBOARD based panels.
• The high Gloss surface panels are adviced to be cut via SLIDING TABLE SAW and PANEL CUTTING Machines by using their 

scoring saws at the same time. And during cutting, the high Gloss surface side ( the surface with protective film) should be 
towards ground direction.

• The panels should be cut before the protective film is peeled off.
• During sliding table saw cuttings, it is adviced to use 96 teeth trapaze saw and the saw should be newly sharpened.
• During panel cutting machines usage, it is adviced to use 72 teeth newly sharpened trapaze saw and the cutting should be 

done at maximum speed of 25 meters/minute.
• In PANEL CUTTING Machine, it is adviced to cut one by one but if multi number cutting is needed, the cutting speed should 

be decreased.
• In order to prevent micro-crack formations in the cutting saw, always cut the panels via scoring saw and always use newly 

sharpened saws.
• The precise adjustments of cutting machines should be done before cutting.
• The scoring saw is adviced to penetrate at least 3mm to the PANEL and to leave marks of 0.50mm from both left and right 

sides.
• CNC: For more precise cutting and to eliminate the usage of pre-milling, it is adviced to make cutting on CNC ROUTER. And 

it should have 18.000 RPM DIA 10-12mm PENCIL KNIFE and the speed of cutting should be done at 8-9 meters/minute.
• Before edge banding process, in order to prevent gaps between panel and edge band, it is recommended to trim the edges 

via banding router.
• It is not recommended to use protective film during press process in order not to damage glossy surface.
• To protect the glossy surface, please avoid rubbing and impacts during edge banding, stow aging, shipment and assembly 

processes.
• It is recommended to remove protective film, after the assembly while not exposing high temperature and direct sun light. 

Cleaning should be done with moist duster.
• It is not recommended to use cleansers which have sub grain structure, acid based chemicals, wire wool, harsh & dry cloths 

because of the damage risk to the glossy surface.
• Panels are produced for indoor use. Panels shouldn't be used in outdoor areas, gardens, wet grounds and areas that are 

exposed to direct sunlight and vapor.
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