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PŁYTA GETACORE

Struktura materiału

GetaCore jest jednorodną płytą akrylowo-mineralną składa-

jącą się z dwóch komponentów:

J  wodorotlenku glinu (ATH) 

J  żywicy akrylowej (PMMA polimetakrylan metylu) z 

różnymi dodatkami

GetaCore jest materiałem wolnym od metali ciężkich i halo-

genów. Cechą charakterystyczną tego materiału jest jednolita 

kolorystyka  pozostająca nawet na wskroś płyty. GetaCore to 

płyta o długotrwałej żywotności, dająca perfekcyjną higienę 

oraz odporność na zabrudzenia i czynniki zewnętrzne. 

Główna zaleta produktu to możliwość odnawiania powierzchni 

poprzez szlifowanie a nawet możliwość jej naprawy.

Materiał GetaCore dostarczany jest szlifowany i wykończony 

w półmacie. Użytkownik poprzez szlifowanie może uzyskać 

powierzchnię w wysokim połysku lub głębokim macie używa-

jąc szlifierki oscylacyjnej.

Właściwości materiału

J  nieporowaty 
J  jednorodny 

J  łatwy w czyszczeniu 

J  łatwy w pielęgnacji 

J  higieniczny 

J  może być obrabiany podobnie jak  drewno 

J  termoformowalny 

J  niewidoczne połączenia poprzez klejenie 

J  dopuszczony do kontaktu z żywnością, obojętny dla smaku 

J  wodoodporny 

J  wysoko-odporny na uderzenia 

J  możliwość naprawy 

J  powierzchnia może być regenerowana przez szlifowanie 
J  odporny na działanie promieni słonecznych

Typowe obszary zastosowania* 

Odpowiedni do typowych wewnętrznych, poziomych 

powierzchni

J  Blaty kuchenne.

J  Blaty w gabinetach lekarskich, dentystycznych, szkołach, 

laboratoriach.

J  Blaty w szafkach łazienkowych.

J  Lady sklepowe, w budynkach publicznych lub hotelach.

Odpowiedni do pionowego, wewnętrznego zastosowania: 

J Panele ścienne w windach, łazienkach, prysznicach. 

J Ściany działowe w przebieralniach i solariach. 

J  Elementy meblowe w pomieszczeniach z wilgocią takich 

jak łazienki czy kuchnie.

OPIS PRODUKTU

Transport 

J Dostarczone płyty powinny być rozładowane przy pomocy 

wózka widłowego lub podobnego urządzenia 

podnośnikowego. W przypadku braku takich urządzeń 

każda taka płyta powinna być rozładowana ręcznie przez 

dwóch pracowników. 

J By uniknąć rys, nie wolno płyt przesuwać jedna po drugiej. 

Zaleca się używanie specjalnych rękawic. 

J W przypadku rozładunku ręcznego zaleca się przenoszenie 

płyty pionowo, a podczas transportu poziomego płyta musi 

być odpowiednio wsparta, by uniknąć jej złamania. 

J Zaleca się stosowanie uchwytów transportowych, ręcznych 

podnośników, przyssawek lub paneli transportowych.

Przechowywanie 

J  Przechowywanie płyty powinno odbywać się ze 

szczególną ostrożnością. Produkt jest pakowany tak, by 

zapewnić maksimum ochrony podczas transportu. 

J   Płyty i blaty należy przechowywać poziomo, na płaskiej i 

równej powierzchni, podparte na całej długości, aby 

zapobiec ich wygięciu lub wypaczeniu. Nie mogą leżeć 

bezpośrednio na podłodze. Pomieszczenie do 

przechowywania powinno być suche i mrozoodporne. 

Optymalna temp. przechowywania wynosi 15-25o C. 

J  Przed obróbką materiału GetaCore należy poddać go 

kilkudniowej aklimatyzacji.

Utylizacja. Bezpieczeństwo i higiena. 

J   Pył GetaCore jest nietoksyczny. 

J   Pył GetaCore może mieć działanie drażniące, podobnie 

jak inne nietoksyczne pyły. Stężenie pyłu należy 

minimalizować poprzez zastosowanie odpowiednich 

środków ochronnych (odciąg lub maska przeciwpyłowa). 

J   U osób skłonnych do alergii bezpośredni kontakt może 

wywołać podrażnienia skóry i dróg oddechowych. 

J   Pył GetaCore nie stwarza niebezpieczeństwa wybuchu. 

J   GetaCore jest utwardzanym materiałem kompozytowym 

na bazie żywicy akrylowej i może być utylizowany jak 

odpady przemysłowe. 

J Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych i maski pod-

czas obróbki materiału. 

Właściwości palne 

Materiał GetaCore wykazuje korzystne właściwości palne ze 

względu na swój skład i został zakwalifikowany wg normy DIN

4102 - B2 do materiału o normalnej palności. Substancje 

toksyczne nie są uwalniane w wyniku pożaru. Można 

stosować takie same techniki gaszenia pożaru jak w 

przypadku materiałów budowlanych zawierających drewno. 
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BLAT GETACORE

Specyfikacja

Niniejsze informacje dotyczą elementów GetaCore 

składających się z płyty wiórowej wilgocioodpornej 

stanowiącej nośnik, oraz z 3mm warstwy GetaCore 

naklejonej na górną płaszczyznę blatu. Powierzchnia 

czołowa jest zabezpieczona 10mm warstwą GetaCore, pod 

którą znajduje się warstwa elastyczna z korka. Spód blatu 

zabezpieczony jest laminatem przeciwprężnym. 

Płyta nośna 

Płyta wiórowa rodzaj 3 zgodnie z normą DIN EN 312, uboga 

w formaldehydy zgodnie z wymogami zarządzenia o 

chemikaliach niedozwolonych (Chemicals Prohibition 

Ordinance i DIBt Directive 100 według German Institute for 

Construction Technology) i oficjalnie certyfikowana do 

zastosowania wewnątrz pomieszczeń. 

GetaCore płyta - GetaCore powierzchnia 

Materiał określony jako GetaCore to dekoracyjne połączenie 

żywicy akrylowej i wodorotlenku glinu. Jest materiałem 

nieporowatym, jednorodnym spełniającym wymogi do 

zastosowań wewnątrz budynków. 

Kleje, łączenie powierzchniowe 

Do klejenia całych powierzchni GetaCore 3mm na podłoże 

należy użyć specjalnych kleji PVAc (jakość kleju wynosi D3/ 

D4 według normy DIN EN 204). Należy skontaktować sie z 

producentem w przypadku zamiaru użycia innego kleju. 

J ilość kleju: 150-200 g / m² 

J nacisk prasy: 50-80 N / cm² 

J  temperatura prasowania : na zimno (maks. 30° C) 

(według wytycznych producenta).

Klejenie krawędzi 

Należy użyć 2-komponentowego kleju akrylowego w 

kolorystyce odpowiedniej do dekorów.

Transport i przechowywanie

Dostarczone blaty powinny być rozładowane przy pomocy 

wózka widłowego lub podobnego urządzenia. W przypadku 

braku takich urządzeń każda taka płyta powinna być 

rozładowana ręcznie przez dwóch pracowników.

By uniknąć rys, nie wolno blatów przesuwać jeden po drugim. 

Zaleca się używanie specjalnych rękawic. W przypadku 

rozładunku ręcznego zaleca się przenoszenie blatu pionowo, 

a w przypadku transportu poziomego blat musi być odpowied-

nio wsparty, by uniknąć jego złamania. Zaleca się stosowanie 

uchwytów transportowych, ręcznych podnośników, 

przyssawek lub paneli transportowych. 

Przechowywanie blatów powinno odbywać się ze szczególną 

ostrożnością. Produkt jest pakowany tak, by zapewnić 

maksimum ochrony podczas transportu.

Płyty i blaty należy przechowywać poziomo, na płaskiej i 

równej powierzchni, podparte na całej długości, aby zapobiec 

ich wygięciu lub wypaczeniu. Nie mogą leżeć bezpośrednio 

na podłodze. Pomieszczenie do przechowywania powinno 

być suche i mrozoodporne. Optymalna temp. przechowy-

wania wynosi 15-25o C. 

Obróbka i manipulacja

Z uwagi na ostre krawędzie zaleca się używanie rękawic 

ochronnych podczas przenoszenia i obróbki. Należy 

starannie dobierać odpowiednie narzędzia do obróbki płyty i 

materiałów drewnopochodnych.

Pył szlifierski (drzewny) powstaje w wyniku piłowania i cięcia 

(szlifowania). Może powodować podrażnienia dróg 

oddechowych, w przypadku kontaktu ze skórą - zmiany 

skórne. Należy minimalizować stężenie pyłu poprzez 

zastosowanie środków ochronnych takich jak: odciąg lub 

maska przeciwpyłowa.

Właściwości palne

W przypadku pożaru elementy GetaCore (ze względu na 

podłoże z drewna) zachowują się tak jak inne produkty 

wykonane z drewna. Zostały zakwalifikowane do materiałów 

łatwopalnych wg. normy DIN 4102-B2. Można stosować takie 

same techniki gaszenia pożaru jak w przypadku materiałów 

zawierających drewno. 

Utylizacja 

Kod odpadów według “Rozporządzenia w sprawie katalogu 

odpadów”: 170203 (odpady budowlane, porozbiórkowe z 

drewna, szkła i plastiku).

* Ślady zarysowań i codziennego zużycia są nieodzowne podczas normalnego użytkowania powierzchni. Oczywiste 
jest więc, iż  w przypadku powierzchni wykończonej na wysoki połysk oraz przy dekorach o intensywnych i 
ciemnych kolorach ślady zużycia mogą być bardziej widoczne w porównaniu z innymi dekorami. W związku z tym 
nie zalecane jest używania ich na blaty robocze kuchenne oraz inne poziome powierzchnie intensywnie użytkowane 
(dekory: GC 4002, GC 3005, GC 5007, GC 8006, GC 6004, GC 6001, GC 7002, GC 1001, GC 4001, GCS 434,  GCS 415,
GCS 356, GCR 783, GCS 692, GCTR 18, GCS 189, GCV 142, GC 9229, GC 4282, GC 6886, GC 7557, GC 6172, GC
7761, GC 7227, GC 8558, GC 4884, GC 4712, GC 1062, GC 1122, GC 1472, GC 8118, GC 1112).
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OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dane fizyczne Norma Jednostka Uwagi Blat GC 3 mm GC 10 mm GC 12 mm GC 20 mm

Wymiary:

Długość mm – 4100 4100/2040 4100/2040 4100/2040 4100/2040

Szerokość mm – 600/650/900 1250/615 1250/615 1250/615 1250/615

Grubość mm – 38,3 3 10 12 20

Tolerancja

Długość – mm – -0/+15 -0/+15 -0/+15 -0/+15 -0/+15

Szerokość – mm – ± 1 -0/+10 -0/+10 -0/+10 -0/+10

Grubość – mm – ± 0,5 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2

Gęstość DIN EN 323 kg/m3 – - 1620 1620 1620 1620

Waga – kg/m2 – 30,5 4,8 16,2 19,6 33

Wsp. rozszerzalności cieplnej DIN 53752 K-1 – – 5,6 · 10-5 5,6 · 10-5 5,6 · 10-5 5,6 · 10-5

Wytrzymałość na zginanie DIN EN 310 N/mm2 – – 70 65 65 65

Moduł sprężystości DIN EN 310 N/mm2 – – 8000 8000 8000 8000

Twardość kulowa DIN ISO 2039-1 N/mm2 – – 260 260 260 260

Próba spadającej kuli DIN EN ISO 19712 – – 2000 2000 2000

Wytrzymałość na rozrywanie DIN EN ISO 527 N/mm2 – – 45 37 – –

Odporność na długotrwałe 
działanie temperatury 

°C – –                70 70 70 70 70

Promień gęcia na zimno – mm – – ≥ 1000 – – –

Nasiąkliwość wodna EN ISO 10545-3 % –   – 0,083 0,014 0,046 0,025

Wytrzymałość na suche powietrze DIN EN ISO 19712 (180°C) (2) Stopień 4 Stopień 4 Stopień 4 Stopień 4 Stopień 4

Wytrzymałość na wilgotne powietrze DIN EN ISO 19712  (2) Stopień 4 Stopień 4 Stopień 4 Stopień 4 Stopień 4

Odporność na żar 
papierosa 

DIN EN ISO 19712 – (1) Stopień 3 Stopień 3 Stopień 3 Stopień 3 Stopień 3

Odporność na światło
skala niebieska

DIN EN ISO 4892 Szara skala – ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4

–

Odporność na zmiany 
temperatury

IHD-Company 
Standard 426 (-50 /+70 °C) – spełnia kryt.

03

04

05

06

spełnia kryt. spełnia kryt. 

02

– 

Pozostałe właściwości

Kontakt z żywnością 
EN 13130, EN 1186 89/109 i 

– – Dozwolony Dozwolony* Dozwolony* Dozwolony* 
CENITS 14234 90/128/EEC

Odporność na atak bakterii i 

pleśni 

DIN EN ISO 846 

A, B/B, C 
– – Odporny 

Inne informacje

Przechowywanie, transport Brak substancji niebezpiecznych 

Wyposażenie ochronne Rękawice + sprzęt do transportu 

Ochrona od ognia Nie wymaga wg Rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych 

Utylizacja EWC KOD Nr. (3) 170203 120199 

Obróbka 

Miejsce pracy Typowe środki bezpieczeństwa (wyciąg, rękawice ochronne, maska przeciwpyłowa) 

Ochrona przed wybuchem Żadnych szczególnych zabezpieczeń, klasa wybuchowości pyłu: St VDI 2263 

Działanie toksyczne Żadne, materiał jest fizjologicznie bezpieczny, dopuszczony do kontaktu z żywnością 

Emisja formaldehydów DIN EN 717-2 

01

mg/h m2 – < 3,5 analizy 
gazu 

nie 
obliczalny 

3 + 10 mm: Właściwości dla dekoru GC 4143 przy 20° C  |  12 + 20mm: Właściwości dla dekoru GC 2011 przy 20° C

* identyczne opracowanie jak dla 3 mm, oddzielne testy nie są dostępne. 

Wszystkie informacje podane w instrukcji odpowiadają obecnemu statusowi wiedzy technicznej, ale nie stanowią gwarancji. Każda osoba 
mająca styczność z materiałem zobowiązana jest do przestrzegania obowiązujących przepisów. 

Zuwagi na liczne czynniki powstałe w procesie obróbki, przechowywania i użytkowania materiału, na które nie mamy wpływu, nie możemy 
gwarantować wyników obróbki w konkretnych przypadkach. 000111

GETACORE BLATY I PŁYTY
03 04 05 06

`

– 

ISO13894-1

mm

%

(100°C)

2000

– 

120199 120199 120199

– 

– 
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*Uwagi

(1) Zażółcenia mogą być z łatwością usuwane przez szlifowanie, opis na stronie 34.

(2)  Skala ocen 

Stopień 1: uszkodzenia powierzchni i/lub tworzenie się pęcherzy 

Stopień 2: wyraźna zmiana stopnia połysku i/lub koloru 

Stopień 3: umiarkowana zmiana stopnia połysku i/lub koloru 

Stopień 4: niewielka zmiana stopnia połysku i/lub koloru 

Stopień 5: brak widocznych zmian

(3) Rozporządzenie wg kodu EWC: 

170203: drewno, szkło, plastik 

120199: odpady po mechanicznej obróbce plastiku

Badana substancja 10 minut 20 minut 16 godzin

aceton Stopień 3 – –

kwas amidosulfonowy 10% Stopień 5 – –

roztwór amoniaku 10% – – Stopień 5

środek czyszczący zawierający chlor Stopień 5 – –

etanol 48% – – Stopień 4

kwas octowy 30% Stopień 5 – –

kwas octowy 5% – Stopień 5** –

mydło w płynie – – Stopień 5

sok owocowy – – Stopień 4

farba do włosów Stopień 5 – –

krem do rąk – – Stopień 5

środek czyszczący z aktywnym tlenem – – Stopień 5

kawa* – – Stopień 3

długopis – – Stopień 4

szminka – – Stopień 5

medyczny roztwór jodu 5% Stopień 2 – –

mleko* – – Stopień 5

roztwór soli kuchennej 10% – – Stopień 5

wodorotlenek sodu 10% – – Stopień 4

wodorotlenek sodu  20% Stopień 4 – –

olej roślinny – – Stopień 3

roztwór fenolu 5% –

01

02

03

04

05

06

– Stopień 1 

kwas solny 3% Stopień 5 – – 

pasta do butów Stopień 5 – – 

czarna herbata* – – Stopień 3 

musztarda – – Stopień 5 

marker – – Stopień 5 

trójchloroetan Stopień 5 – – 

woda – – Stopień 5 

woda barwiona – – Stopień 5 

woda utleniona 3% – – Stopień 5 

woda utleniona 30% Stopień 5 – – 

ocet winny – – Stopień 5 

kwasek cytrynowy 10% – Stopień 5** Stopień 5 

Właściwości dla dekoru GC 4143 w temperaturze 20° C, * przy 80° C,  ** wpływ gorącego garnka 

Odporność na środki chemiczne (ISO 19712)
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OPIS PRODUKTU 

Parametry jakościowe

odporny na chemię 

gosodarczą wg normy 

ISO 19712 

01

05

06

niewidoczne łączenia 

bezpieczna żywność 

wg norm: EN 1186, 

EN 13130

odporny na 

temperatury do 180O C

wg ISO 19712 

odporny na działanie 

promieni UV

łatwy w czyszczeniu 
i pielęgnacji 

ciepły i przyjemny 

w dotyku 

odnawialna 

powierzchnia 01
02 03 04 05
06
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KLEJE 
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KLEJENIE POWIERZCHNIOWE

Płyta 3mm 

Do klejenia GetaCore na podłoże drewnopochodne 

najbardziej odpowiedni jest klej PVAc (klej D3/D4) i klej ter-

motopliwy PUR. 

NIEODPOWIENIE KLEJE

Do klejenia GetaCore nieodpowiednie są sztywne kleje 

takie jak klej mocznikowy lub żywica epoksydowa. Zawsze 

zdecydowanie odradzamy używanie kleji silikonowych 

które zawierają kwas octowy oraz kleji kontaktowych za-

wierających rozpuszczalnik.

KLEJENIE MATERIAŁU GETACORE NA
MATERIAŁ GETACORE

Do klejenia materiału GetaCore ze sobą, stosuje się   

2-komponentowy klej akrylowy GetaCore dostosowany 

kolorem do dekoru płyty. 

J  Klej należy sprawdzić przed obróbką.

J  Przed obróbką klej należy zostawić pionowo w pojemniku 

na 24h w temp. pokojowej.

J Należy sprawdzić czy klej jest właściwie wymieszany 

(wycisnąć 10cm pasek kleju) oraz należy sprawdzić 

tuby klejowe pod względem uszkodzeń.

J  Po użyciu należy usunąć dyszę mieszającą i natych-

miast zabezpieczyć zasobnik nasadką by klej nie wszedł 

w reakcję z utwardzaczem i aby nie zablokował wyjścia.

J Okres ważności produktu zawarty jest na opakowaniu. 

J Czas otwarty kleju w pomi e   szczeniu o temperaturze  

15-20oC wynosi 5-8 minut. Wyższa temperatura skraca ten 

czas.

J Czas pełnego utwardzenia kleju w pomieszczeniu o tem-

peraturze  15-20oC wynosi 45 minut.

WAŻNE

Na gładkie, pozbawione wyszczerbień powierzchnie 

krawędzi nakłada się 2-komponentowy klej akrylowy. 

Maksymalna szerokość spoiny powinna wynosić 0,1mm 

aby osiągnąć bezszwowe łączenie powierzchni.          

Najbardziej precyzyjne krawędzie uzyskuje się stosując 

ostre narzędzia do frezowania. 

Płyta 10mm

Płyta 10mm jest klejona na płytę nośną klejem MS polymer. 

Aplikacja kleju: 

szerokość 8-10mm, wysokość 10-12mm, odległość 60-80mm. 

Po ściśnięciu spoina kleju powinna wynosić 2-3mm. 

W zależności od indywidualnych warunków możliwe są 

odchylenia od podanych danych. W każdym przypadku 

próbne klejenie powinno zostać przeprowadzone.

2

3

USZCZELNIANIE

Wszystkie niezabezpieczone krawędzie z materiałów 

drewnopochodnych muszą być całkowicie uszczelnione 

poprzez zamontowanie pasków obrzeża lub zabezpieczenie 

krawędzi środkiem uszczelniającym (MS polymer klej).
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NARZĘDZIA WYMAGANE DO OBRÓBKI 

J prasa do forniru 

J rolka do kleju / szpachla zębata 

J frezarka górnowrzecionowa / frezarka stołowa 

J piły tarczowe z węglików spiekanych z zębami 

   trapezowymi 

J frezy 

J ściski sprężynowe, ściski śrubowe, ściski krawędziowe 

J pistolet do kleju 

J szlifierka oscylacyjna 

J alkohol izopropylowy

 (używać ze ścierką o neutralnym kolorze) 

J papier do szlifowania 

J odkurzacz/wyciąg powietrza

OBRÓBKA

Poza żywicą płyta w swoim składzie zawiera wypełnienie 

mineralne. Pomimo to należy stosować takie same techniki 

obróbki jak przy drewnie. Istotne jest używanie narzędzi o 

odpowiedniej mocy, dobrze naostrzonych i wyposażonych w 

akcesoria z węglików spiekanych jak również narzędzi 

diamentowych. 

UWAGA 

NIE UŻYWAĆ WYRZYNAREK! 

Elementy z płyty GetaCore nie przymocowane do płyty 

nośnej powinny być obrabiane na jedolitej, solidnej 

powierzchni. Podczas obróbki należy zadbać o stałą 

prędkość. Optymalna temperatura obróbki wynosi 15-25oC. 

Zasady cięcia str. 11.

NARZĘDZIA / MATERIAŁY 

OBRÓBKA MECHANICZNA

Wiercenie

Otwory do 10mm - wiertło tytanowe, z węglików spiekanych z 

ostrzem daszkowym 60o, HSS 

otwory powyżej 10mm - wiertło z węglików spiekanych 

Nie używać wierteł ślimakowych i krętych! 

Nie używać wyrzynarek.

Konwencjonalne otwornice z zębem z węglików spiekanych 

mogą być stosowane do otworów pod gniazdka elektryczne. 

Odprysków można uniknąć poprzez wiercenie ot-

worów z małym nasileniem i przy użyciu drewnianego 

bloczka. W miejscach, gdzie istnieje możliwość, otwory 

powinny być wiercone z dwóch stron przy pomocy frezów 

stożkowych a następnie oczyszczone przez oszlifowanie 

powierzchni. Jeżeli to możliwe zalecane jest aby krawędź 

sfrezować promieniem R3 lub R5.

UWAGA

Otwory wykonane w elementach GetaCore muszą 

zawsze być zabezpieczone przed wilgocią w płycie 

nośnej. Dla otworów do 35mm mogą być używane 

kołnierze uszczelniające. Do uszczelnienia odpowiedni 

jest również MS polymer.
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Piłowanie 
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1. Przed cięciem płyt należy sprawdzić czy pasują one do 

siebie kolorystycznie. Cięcie płyty może odbywać się za 

pomocą pilarki tarczowo-formatowej. Wskazane jest 

użycie tarcz z zębami trapezowo-płaskimi.

2.  Niezbędne jest używanie ostrych tarcz do cięcia by uniknąć 

wyrwań i uszczerbień, w innym przypadku łączenie może 

być widoczne. Tarcza powinna wystawać około 15-25mm 

poza materiał do cięcia. Prędkość pracy piły 40-60m/s.

1. 

1. 

średnica 

[mm]

200 

250 

300* 

350 

400 

450 

500 

szerokość 
rzazu 
[mm]

2,8 

3,2 

3,3 

3,6 

4,4 

4,4 

4,4 

otwór 

[mm]

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

ilość 
zębów

64 

80 

96 

108 

120 

144 

160 2. 

3. 

3. Przy użyciu pilarki tarczowej formatowej zalecana jest 

prędkość 3000-4500 obr./min (średnica tarczy piłującej 

300mm). Nierówne krawędzie można zeszlifować lub 

sfrezować. 

UWAGA 

NIE UŻYWAĆ WYRZYNAREK! 666

Skręcanie 

J Nie należy wkręcać śruby bezpośrednio w materiał GetaCore. 

J Średnica otworu na połączenie w płycie powinna być większa

   niż średnica używanej śruby. 

J Nie należy używać śrub z łbem stożkowym, wskazane jest

   umieszczenie plastikowego rękawa  (powinien być delikatnie

   dociśnięty) . 

Do skręcania płyty z innymi materiałami takie same techniki 

są używane jak przy skręcaniu szkła: 

J otwór znacznie większy niż trzon śruby 

J elastyczny rękaw lub silikonowa uszczelka pomiędzy płytą

   a główką śruby 

UWAGA 

Płyta nie powinna być nigdy bezpośrednio połączona 

przez wkręty samogwintujące. 

Niezbędne jest użycie wkładki gwintującej (np. 

plastikowego rękawa) przy zastosowaniu gwintu. 

3. 

Zasady cięcia:

Z uwagi na strukturę molekularną materiału GetaCore 

wszystkie krawędzie uzyskane w procesie cięcia i 

frezowania muszą być zaokrąglone przynajmniej 

promieniem 1,5mm. Narożniki wewnętrzne należy 

zaokrąglić przynajmniej promieniem R6, natomiast 

promieniem R10 przy oddziaływaniu podwyższonych 

temperatur.

2
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OBRÓBKA MECHANICZNA

Frezowanie

Frezowanie ma zasadnicze zalety podczas pracy nad 

płytą GetaCore: 

J  Dalsza obróbka jest znacznie łatwiejsza niż na 

przykład po piłowaniu (przy wykonywaniu 

wpustów lub wręgów).

J  Frez zaokrąglający (minimalny promień 4mm) nadaje 

kształt i eliminuje ostre rogi (szczególnie przy wycinaniu 

otworów), co w efekcie redukuje ryzyko pęknięć. Wszys-

tkie krawędzie frezowane muszą być zaokrąglone 

promieniem R3 lub R5.

J  Używanie ostrych narzędzi zapewnia dobrą jakość 

materiału przeznaczonego do dalszego klejenia.

Należy stosować narzędzia wyposażone w akcesoria z 

węglików spiekanych. Ręczna frezarka i frezarka stołowa 

powinny mieć moc 1600-2000 W lub 3-5 kW. 

WAŻNE: 

Szorstkość lub/i osmolenie może być przyczyną 

nieodpowiedniego sklejenia powierzchni lub/i prze-

barwień w spoinie klejowej.

WAŻNE

Najbardziej precyzyjne krawędzie uzyskuje się stosując 

ostre narzędzia do frezowania. Maksymalna szerokość 

spoiny powinna wynosić 0,1mm aby osiągnąć 

bezszwowe łączenie powierzchni. Dokładne i czyste 

przygotowanie krawędzi daje możliwość uzyskania 

bezszwowego, precyzyjnego połączenia.

NARZĘDZIA / MATERIAŁY
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KLEJENIE POWIERZCHNIOWE

GetaCore 3mm na płytę nośną

1.  Materiały/narzędzia: płyta GetaCore 3mm, płyta 

wiórowa (>= 20mm), 0,7mm HPL materiał prze-

ciwprężny, rolka kleju, szpachelka zębowa, klej 

PVAc z utwardzaczem, alkohol izopropylowy.

2. 3mm GetaCore jest klejony warstwowo. Podłożem jest 

płyta wiórowa o minimalnej grubości 20mm. 0,7mm HPL 

materiał przeciwprężny jest wymagany na spodzie płyty by 

uniknąć naprężeń materiału.

1. 

666

2. 3. 

4. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 

3. Wszystkie klejone powierzchnie należy oczyścić alkoholem 

izopropylowym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

Klej nakładać równomiernie na całą powierzchnię płyty 

nośnej za pomocą walca lub przy pomocy maszyny do 

nanoszenia kleju. Do małych powierzchni (do 2m2) użyć 

wałka do kleju lub szpachelki zębowej. W taki sam sposób 

nanieść klej na materiał przeciwprężny. Następnie 

połączyć 3 materiały razem (płyta, płyta nośna, materiał 

przeciwprężny) dociskając równomiernie, najlepiej za 

pomocą prasy do forniru.

4. Efekt końcowy.

Rodzaj kleju:

wszystkie kleje PVAc (D3 lub D4) np. Rakoll GXL-3.

Ilość kleju:

150–200 g/m² (w zależności od kleju i 

techniki aplikacji)  płyta wiórowa 

(pozostałe rodzaje podłoża patrz strona 9) 

Prasowanie prasą do forniru 

Nacisk prasy: 

30 – 80 N/cm2 

Temperatura  prasowania: 

na zimno, max. 30oC

Czas zwierania: 

8 minut, następnie 24-godzinny czas schnięcia pod 
naciskiem 1500 N/m2

2

3
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KLEJENIE POWIERZCHNIOWE

3mm GetaCore na szkle akrylowym o grubości min. 6mm

1.  Materiały/narzędzia: płyta 3mm GetaCore 

półprzezroczysta, przezroczyste szkło akrylowe 

(min. grubość 6mm), 2-komp. klej akrylowy kolor 

przezroczysty, plastikowa szpachelka, alkohol 

izopropylowy.

By uzyskać wysoką przejrzystość należy użyć płyty 3mm 

GetaCore. Płytę samonośną uzyskuje się poprzez 

przyklejenie 3mm GetaCore na przezroczyste szkło 

akrylowe. Przed aplikacją kleju należy usunąć folię 

zabezpieczającą szkło akrylowe, a następnie oczyścić 

wszystkie powierzchnie przeznaczone do klejenia za 

pomocą alkoholu izopropylowego i pozostawić do 

całkowitego wyschnięcia.

PRASOWANIE 

Nacisk prasy:  30 – 80 N/cm2 

Czas prasowania: nie mniej niż 45 

min. Temperatura prasowania 

na zimno, max 30oC (temperatura 
pokojowa). 

WAŻNE

Pęcherzyki powietrza mogą stać 

się widoczne, zwłaszcza gdy 

zostaną bezpośrednio 

podświetlone.

1. 2. 3. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI

2. Klej nanosić liniowo, rozprowadzając ostrożnie 

szpachelką do kleju. 

UWAGA: Materiał do klejenia nie powinien przekroczyć 

1,5m2 ze względu na 5-8 minutowy czas otwarty kleju.

3. Po przyklejeniu obie powierzchnie docisnąć do siebie. Klej 

po około 1h jest całkowicie wyschnięty. Krawędzie i 

połączenia należy również przykleić za pomocą 2-kom-

ponentowego kleju akrylowego. Należy używać lamp np. 

ledowych zachowując właściwy odstęp między materiałem 

GetaCore i lampą by nie dopuścić do akumulacji ciepła.

01

555

UWAGA

Należy zawsze stosować się do przepisów bezpieczeństwa i standardów 

dotyczących obciążeń termicznych podczas montażu urządzeń kuchennych i 

ich użytkowania. Instalacja płyty grzejnej na równi z powierzchnią jest 

technicznie możliwa (uszczelnienie klejem MS polymer). My jednak nie 

rekomendujemy tego typu instalacji ze względu na trudności uzyskania 

wysokiej jakości oczekiwanego rezultatu. Prosimy zastosować ochronę 

przed wilgocią przy piekarnikach i zmywarkach.



01

05

06

15 

666

Klejenie 10mm GetaCore na konstrukcję ramową

1.  Materiały/narzędzia: płyta 10mm GetaCore, 2-komp. klej 

akrylowy GetaCore, pasek materiału do wykonania 

konstrukcji ramowej (100mm), podkładki dystansowe, 

MS polymer lub klej PUR, alkohol izopropylowy. 

Do klejenia GetaCore 10mm i konstrukcji ramowej 

odpowiedni jest trwale elastyczny klej taki jak MS 

polymer lub 1K-PUR.

2. Płyta GetaCore jest odpowiednia do klejenia na konstruk-

cję ramową, która może być wykonana z pasków sklejki 

lub MDF o szerokości 100mm. Konstrukcja ramowa 

powinna być wykonana w taki sposób, aby kolejne 

elementy konstrukcji wzdłuż i w poprzek znajdowały się w 

odległości nie większej niż 600mm.

3. Przy naklejaniu płyty na ramę należy użyć podkładek 

dystansowych w celu uzyskania spoiny o grubości 2mm. 

Podkładki można umocować przy pomocy obustronnej 

taśmy klejącej by zachowany był dystans 2mm. 

4. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do klejenia 

należy oczyścić alkoholem izopropylowym i pozostawić 

do całkowitego wyschnięcia. Klej powinien być 

naniesiony na konstrukcję ramy jak również na krawędź, 

na którą będzie przyklejone obrzeże GetaCore.

1. 

000

3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 

5. Wymagany nacisk uzyskuje się przy pomocy ścisków 
stolarskich. 

6.  Każdą krawędź, która będzie wykończona obrzeżem bądż 

będzie łączona z innym blatem GetaCore należy wzmoc-

nić płytą.

Pod wszystkimi innymi względami łączenie i techniki 

montażowe są prawie takie same jak przy montażu 

elementów blatu GetaCore (patrz rozdział ”Klejenie 

połączeń narożnych i stykowych”). Należy wykonać wręg 

w płycie wierzchniej GetaCore 10mm w celu wklejenia 

doklejki czołowej z GetaCore.

7. Pióro z materiału GetaCore wkleić w 10mm materiał 

GetaCore przy pomocy 2-komponentowego kleju 

akrylowego. Lamele wkleić przy pomocy kleju PVAc w 

ramiak.

8. Nanieść klej PVAc na powierzchnię płyty nośnej. 

Natomiast 2-komponentowy klej akrylowy GetaCore  na 

krawędzie płyty GetaCore i pióra GetaCore. Złączyć dwie 

części blatu.

2. 

100 mm 

02

03

04
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KLEJENIE POWIERZCHNIOWE

10mm GetaCore na płytę melaminowaną

1.  Materiały/narzędzia: płyta 10mm GetaCore, 2-komp. 

klej akrylowy, element płyty melaminowanej (np. blat 

HPL), MS polymer, gumowy młotek, bloczki drewniane, 

podkładki dystansowe, frezarka, alkohol izopropylowy.

W przypadku gdy GetaCore 10mm użyty jest jako element 

renowacyjny - jest on naklejany na obecną powłokę np. 

stary blat HPL. Wykonujemy: wymierzenie blatu, 

demontaż płyty grzewczej i zlewu oraz kranu.

2. Płytę 10mm GetaCore przyciąć na potrzebny wymiar. 

WAŻNE: Należy uwzględnić naddatek na obrzeże, który 

powinien być większy o około 3-5mm od grubości obrzeża. 

Nastepnie płytę GetaCore sfrezować dla uzyskania wręgu 

w celu wklejenia obrzeża będącego czołem blatu. Obrzeża 

powinny być ucięte dokładnie. Otwory pod zlew i płytę 

grzewczą (zobacz rozdział: “Wycięcia pod zlewy i płyty 

grzewcze”) należy zawsze wykonać frezarką. Ostre 

krawędzie wyfrezować frezem o promieniu R3.

3.  Zamontować obrzeże. Zalecane jest umieszczenie 

materiału obrzeżowego pod powierzchnią górnej 

części płyty. Powierzchnie do klejenia oczyścić 

alkoholem izopropylowym i pozostawić do 

wyschnięcia. Nanieść 2-komponentowy klej akrylowy 

na wierzch paska obrzeża. 

4. Docisnąć pasek obrzeża do tylniej powierzchni materiału 

we wręgu do momentu aż zacznie wypływać z niej klej 

(czas otwarty kleju 5-8 minut). WAŻNE: Nie 

dopasowywać obrzeża do zewnętrznej krawędzi.

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 

5.  Obrzeże docisnąć przy pomocy ścisków stolarskich.

6.  Po stwardnieniu kleju (przynajmniej 45minut, w 

zależności od temperatury pomieszczenia) 

odciąć pozostałości, wyrównując krawędzie 

przez wyfrezowanie.

7. Przygotować powierzchnię do połączenia z płytą 

melaminowaną poprzez oczyszczenie wszystkich 

klejonych powierzchni alkoholem izopropylowym i po-

zostawić do wyschnięcia. Następnie nanieść klej MS 

polymer na obrzeże i płytę GetaCore. Umieścić 2mm 

podkładki dystansowe pomiedzy GetaCore i HPL blat.

8.  Położyć płytę GetaCore na elemencie melaminowanym.

9. Docisnąć delikatnie płytę GetaCore przy pomocy 

gumowego młotka i drewnianej podkładki (w położeniu 

poziomym). Po wyschnięciu MS polymeru (ok. 12h) 

przystąpić do szlifowania powierzchni GetaCore. Na 

zakończenie zamontować zlew i płytę grzewczą, klej 

MS polymer wysycha całkowicie w ciągu 24h. 

WAŻNE

Zazwyczaj GetaCore można używać do renowacji 

melaminowanych powierzchni nie wymagających 

połączeń narożnych, gdyż przy takich połącze-

niach trudno jest uzyskać oczekiwany rezultat. 
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KLEJENIE KRAWĘDZI 

Krawędzie boczne

1.  Materiały/narzędzia: ściski sprężynowe/ściski śrubowe 

lub ściski krawędziowe, frezarka z frezem profilowanym, 

bloczki drewniane, alkohol izopropylowy, 2-komp. klej 

akrylowy GetaCore, szpachelka plastikowa.

2. Krawędzie blatu mogą być klejone z materiału 3mm 

GetaCore jak również z 10mm GetaCore. Wtedy jednak 

mogą być widoczne spoiny klejowe na czołowej stronie 

powierzchni.

3. Przed sklejeniem należy wyfrezować krawędź blatu do 

której obrzeże ma być klejone. Wszystkie powierzchnie do 

klejenia należy oczyścić alkoholem izopropylowym i 

pozostawić do wyschnięcia. Przed użyciem 2-komp. kleju 

akrylowego ważne jest sprawdzić czy jego składniki są 

dokładnie wymieszane. Wycisnąć więc około 10cm pasek 

kleju na próbną powierzchnię.

3. 1. 2. 3. 

4. 6. 5. 

7. 

spoina klejowa 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI

4. Pasek krawędzi i płytę wiórową posmarować klejem, 

rozprowadzając go przy pomocy plastikowej 

szpachelki (czas otwarty kleju: 5-8minut).

5. Przycisnąć krawędź do płyty do momentu, w którym ze 

złączenia zacznie wypływać równomiernie klej. Użyć w tym 

celu kawałków miękkiego drewna i ścisków stolarskich lub 

mocnej taśmy klejącej, docisnąć bez używania dużej siły 

nacisku.

6. Jeżeli na spoinie klejowej są widoczne pęcherzyki 

powietrza należy je poprzekłuwać np. wykałaczką. Po około 

45min (w zależności od temperatury pomieszczenia) wyjąć 

drewniane elementy. Wyschnięcie kleju sprawdzić 

paznokciem. 

7. Wyfrezować krawędź (naddatek) a nastepnie przeszli-

fować całą powierzchnię krawędzi bocznej. 

(Patrz również rozdział “Szlifowanie”)

UWAGA 

W przypadku gdy nie ma 

możliwości użycia ścisków 

stolarskich, proszę użyć 

papierowej taśmy klejącej ale 

nie pakowej (nie należy też 

używać taśmy kolorowej).

0   
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Klejenie obrzeża pod górną powierzchnią

1.  Materiały/narzędzia: ściski sprężynowe/ściski śrubowe lub 

ściski krawędziowe, frezarka z frezem profilowanym, 

drewniane bloczki, alkohol izopropylowy, 2-komp. klej 

akrylowy GetaCore. 

Opcjonalnie: pasek korkowy, PUR klej.

2. Obrzeża o grubości 3 lub 10mm mogą być klejone pod 

powierzchnią blatu by uzyskać ciągłe, gładkie, 

bezszwowe połączenie. Zaleta: spoina klejowa 

umieszczona jest na przodzie krawędzi blatu.

3. Należy wyciąć wręgi w krawędzi blatu, na 5-6mm głębokie, 

by mieć możliwość ukrycia 3mm paska obrzeża oraz na 

głębokość 19-20mm dla obrzeża 10mm. Pomiędzy boczną 

krawędź blatu a obrzeże należy użyć pasek korkowy w 

celu zniwelowania naprężeń płyty nośnej (dotyczy obrzeża 

10mm). Powierzchnie do klejenia oczyścić alkoholem 

izopropylowym i pozostawić do wyschnięcia.

1. 

4. 5. 6. 

2. 
spoina klejowa 

3. 

4. Podczas aplikacji kleju należy zwrócić uwagę, czy 

komponenty kleju są dobrze połączone (zobacz rozdział 

“Klejenie”). Następnie należy nanieść klej na powierzchnię 

płyty nośnej zygzakiem i wkleić pasek korkowy na krawędź 

blatu. By zapewnić elastyczność korka, klej powinien być 

wyłącznie naniesiony na korek, nie na 3mm GetaCore 

powierzchnię. W dalszej kolejności nanieść klej na obrzeże 

zygzakiem i płytę GetaCore linią ciągłą, tak aby nie dotykał 

korka i połączyć elementy. Czas otwarty kleju: 5-8 minut.

5. Docisnąć krawędzie do momentu wypłynięcia kleju ze 

złączenia, a następnie zamocować ściski stolarskie w 

odstępach 10-15cm, używając również drewnianych 

kawałków drewna. Jeżeli na spoinie klejowej widoczne są 

pęcherzyki powietrza należy je poprzekłuwać np. 

wykałaczką. Uwaga: Ściskać jedynie ręcznie bez silnego 

nacisku mechanicznego. Klej wysycha po ok. 45min (w 

zależności od temp. pomieszczenia). Po tym czasie 

można usunąć klamry, wyrównać powierzchnię, oczyścić i 

oszlifować. 

6. Połączenia na spodniej powierzchni blatu należy 

zabezpieczyć przed wilgocią przy użyciu PUR kleju 

(by były nieprzepuszczalne).

UWAGA 

Pasek korkowy może być 

pominięty w przypadku bocznych 

i przednich krawędzi 

znajdujących się poza strefą 

wpływu ciepła. 

UWAGA 

W przypadku gdy nie ma 

możliwości użycia ścisków 

stolarskich, proszę użyć 

papierowej taśmy klejącej ale 

nie pakowej (nie należy też 

używać taśmy kolorowej).

6
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1.  Materiały/narzędzia: frezarka z 16mm frezem, 30mm 

tuleja prowadząca, szablon, zestaw do połączeń 

narożnych GetaCore, lamele, frez do lameli, frez 

piłkowy. 

    Klejenie narożników: 

Krawędzie blatu w miejscach połączeń należy 

wyfrezować przy pomocy szablonu.

2. Wyfrezować otwory dla połączeń od spodniej strony 

obydwu blatów oraz wykonać wpusty pod lamele.

3. Wyfrezować wpust o głębokości 12mm i szerokości 

3,4mm pod powierzchnią 3mm GetaCore by umieścić 

tam pióro GetaCore. Pióro powinno być umieszczone 

na całej długości łączonych ze sobą krawędzi. 

Wyfrezowane wpusty należy oczyścić z pyłu, pióro 

GetaCore wygładzić papierem ściernym.

WAŻNE: Przy łączeniu blatów GetaCore w kolorze 

białym lub w innych jasnych dekorach zaleca się 

zastosować pióro z materiału GetaCore w kolorze 

zbliżonym do płyty nośnej aby nie odcinało się od płyty 

nośnej.

1. 2. 3.

01
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05

06

4. 5. 6. 

7. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 

4. Przeszlifować krawędzie papierem ściernym pod kątem 

ku dołowi. Następnie oczyścić powierzchnie do klejenia 

alkoholem izopropylowym i pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia. Dokładne i czyste przygotowanie krawędzi 

daje gwarancję uzyskania bezszwowego, precyzyjnego 

połączenia.

5. 2-komponentowy klej akrylowy odpowiedni do 

dekoru płyty nanieść na pióro GetaCore oraz do 

wpustu i umieścić tam pióro.

6.  Na powierzchnię płyty nośnej i lameli nałożyć klej PVAc 

WAŻNE: klej nie powinien wypłynąć na powierzchnię blatu, 

co daje gwarancję beszwowego połączenia. W celu 

uzyskania odpowiedniej siły nacisku należy użyć ścisków 

stolarskich lub złącz. Następnie nanieść klej GetaCore na 

drugi wpust i oba blaty GetaCore delikatnie zetknąć ze 

sobą . Połączenie miedzy blatami wypełnić również 

2-komp klejem akrylowym. 

UWAGA:  Miejsce styku ścisnąć z niedużą siłą do mo-

mentu, aż klej zacznie wypływać równomiernie na całej 

długości fugi, unikać nacisku o większej mocy.

7. Jeżeli na spoinie klejowej pojawią się pęcherzyki 

powietrza należy je usunąć np. wykałaczką. Po 

stwardnieniu kleju (ok. 45min w temp. pokojowej) 

wyszlifować całą powierzchnię blatu by uzyskać 

bezszwowe połączenie (patrz rozdział “Szlifowanie”).

KLEJENIE POŁĄCZEŃ NAROŻNYCH I STYKOWYCH

POŁĄCZENIE STYKOWE

Na początku wyfrezować krawędzie 

precyzyjnie do wymaganego kształtu. 

Oczyścić krawędzie poprzez 

szlifowanie. Dalej należy kierować 

się takimi samymi wytycznymi jak w 

przypadku “połączeń narożnych” 

(patrz kroki 2-7). 

UWAGA 

W przypadku gdy nie ma 

możliwości użycia ścisków 

stolarskich, proszę użyć 

papierowej taśmy klejącej ale 

nie pakowej (nie należy też 

używać taśmy kolorowej).

0
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WYCIĘCIA POD ZLEWY I PŁYTY GRZEWCZE

1. Materiały/narzędzia: frezarka z 16mm frezem, 30mm tuleja 

prowadząca, taśma termiczna, taśma aluminiowa, szablon.

2. Wycięcia pod zlewy i płyty mogą być w łatwy sposób 

zrobione w blatach GetaCore. Frezarka ręczna jest za-

lecana do tego rodzaju wycięć. Natomiast wyrzynarki,

pilarki, piły ręczne nie mogą być stosowane z uwagi 

na możliwość pęknięć materiału GetaCore. Dlatego 

rekomendowane jest używanie frezarek. 

Wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone, sfrezowane 

po cięciu promieniem R3, nawet lepiej R5. Otwory 

wywiercone w płycie powinny być przed montażem 

zabezpieczone przed wilgocią, co zapobiega spęcznieniu 

płyty przy ewentualnym dostaniu się wody w szczelinę.

3. Pierwszym krokiem jest umocowanie szablonu. 

Następnie należy frezować wycięcie przy pomocy ręcznej 

frezarki z tuleją prowadzącą pamiętając o zachowaniu 

odległości 45mm od czoła blatu. Narożniki powinny mieć 

wewnętrzny promień R10. Frezowanie należy 

przeprowadzić w trzech etapach. Do płyty GetaCore 

3mm należy używać frezów o promieniu R3 lub R5 co 

zapobiegnie możliwym uszczerbieniom i pęknięciom.

1. 2.

4.
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5. 

3. 

R 10 

UWAGA

Należy zawsze stosować się do przepisów 

bezpieczeństwa i standardów dotyczących obciążeń 

termicznych podczas montażu urządzeń kuchennych i ich 

użytkowania. Instalacja płyty grzejnej na równi z 

powierzchnią jest technicznie możliwa (uszczelnienie kle-

4. Otwory pod płyty grzewcze: 

Rekomendujemy użycie termicznych i aluminiowych taśm 

do zabezpieczenia i uszczelnienia krawędzi. Taśmy 

montujemy w sekwencji: 1 taśma aluminiowa, 2 taśma 

termiczna, 3 taśma aluminiowa. Uszczelnienie powoduje 

dostateczną ochronę przed wahaniami temperatury. 

Otwory pod zlewy: 

Wszystkie otwarte krawędzie w płycie wiórowej wycięte pod 

armaturę powinny być właściwie zabezpieczone przed 

wilgocią, np. przy użyciu kleju MS polymer. Klej należy 

nakładać na całej powierzchni wszystkich otwartych 

krawędzi za pomocą szpachelki. 

Rekomendujemy zastosowanie rękawów uszczelniających 

w otworach pod krany.

5. Odstęp między płytą roboczą a płytą grzewczą powinien 

wynosić przynajmniej 6,5mm.

6. Istnieje możliwość montażu kuchenki gazowej. Jednak 

należy zachować minimalną odległość 130mm  (w 

zależności od modelu kuchenki i mocy grzewczej) między 

palnikiem i panelem ściennym za nią. Dla płyt grzewczych 

odległość do krawędzi pierścienia grzewczego powinna być 

min 50mm.

jem MS polymer). My jednak nie rekomendujemy tego typu 

instalacji ze względu na trudności uzyskania wysokiej 

jakości oczekiwanego rezultatu. Prosimy zastosować 

ochronę przed wilgocią przy piekarnikach i zmywarkach.

6. 

50–130 mm 6,5 mm 
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SCHEMAT 

000

NAZWA UWAGI/ZASTOSOWANIE 

30mm prowadnica pierścieniowa Przygotowanie frezarki 

Zamontowanie prowadnicy pierścieniowej. 

Tuleja prowadząca AR 08.68 Do kroku 1 

Załóż tuleję prowadzącą na 30mm prowad-

nicę pierścieniową. 

Frez C 16.12 lub C 02.13 Krok 1 

D = 12 mm, L = 105 mm 

Prędk. w przyb. 20,000 obr/min 

Umieść szablon na górnej powierzchni płyty 

GetaCore i przytwierdź go ściskami 

stolarskimi. Wykonaj wycięcie przy użyciu 

frezarki (cięcie w 3 etapach). 

Frez do wręgów C 16.2 z prowadnicą 
pierścieniową 

Krok 2 

Prędk. w przyb. 16,000 obr/min 

Prędk. idealna 8,000 obr/min 

Obróć GetaCore na lewą stronę. Wyfrezuj 

wręg w płycie nośnej w 3 etapach, 

zostawiając 2,8mm warstwy wierzchniej 

GetaCore.555   000666

Frez promieniowy R= 3 mm C 08.V3 

z prowadnicą pierścieniową 

Krok 4 

Prędk. w przyb. 21,000 obr/min max 

Prędk. idealna 15,000 obr/min 

666

Po wyschnięciu kleju (około 45 minut) obróć 

płytę GetaCore ponownie i sfrezuj nadmiar 

materiału GetaCore. Przeszlifuj całą

powierzchnię połączenia.

MONTAŻ ZLEWU PODWIESZANEGO (POD BLAT 3MM GETACORE) 

Narzędzia wymagane do montażu zlewu od spodu

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 

Krok 3

Po wklejeniu zlewu, uszczelnij przestrzeń 

między płytą nośną a zlewem do wysokości 

15mm 2-komp. PU (np. Sika Biresin,

komponenty A+B, proporcja 1:1).

01
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1.  Wyciąć kształt zlewu używając odpowiedniego szablonu 

na prawej stronie blatu w trzech etapach.

2. Wyfrezować wręg pod zlew w trzech etapach na spodniej 

części blatu, tak aby pozostało 2,8mm warstwy wierzchniej 

blatu GetaCore.

3.1   – 3.2 Po usunięciu pozostałości wiórów i kleju 

oczyścić wręg i krawędź zlewu przy pomocy alkoholu 

izopropylowego. Nanieść 2-komponentowy klej 

akrylowy na powierzchnię wręgu oraz krawędź zlewu.

2. 3.11.

6.
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5. 

3.2 4.1 4.2 

4.1  – 4.2 Klej powinien wypłynąć wewnątrz i na zewnątrz 

podczas montażu zlewu.

5. Umieścić ściski stolarskie, dokręcając ręcznie i pozostawić 

zlew na około 45min do wyschnięcia kleju. Dodatkowo 

uszczelnić przestrzeń między krawędzią zlewu a płytą nośną 

2-komp. PU uszczelniaczem (np. Biresin) na głębokość ok. 

15mm. Na płycie nośnej rozprowadzić preparat przy pomocy 

szpachelki.

6. Na zakończenie sfrezować nadmiar kleju i przeszlifować 

powierzchnię łączenia by uzyskać harmonijne połączenie 

pomiędzy blatem i zlewem. Szlifowanie powierzchni 

połączeń jest wystarczające, gdyż zlew dostarczony jest w 

wersji SemiMat.

WAŻNE

Nie wolno montować zlewu w miejscu łączenia blatów. Minimalna 

odległość zlewu od krawędzi lub połączenia blatu 50mm.
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MONTAŻ ZLEWU PODWIESZANEGO POD BLAT  Z 10MM GETACORE

Narzędzia wymagane do montażu zlewu od spodu

SCHEMAT NAZWA UWAGI/ZASTOSOWANIE 

30 mm prowadnica pierścieniowa Przygotowanie frezarki 

Zamontowanie prowadnicy pierścieniowej. 

Tuleja prowadząca AR 08.68 Do kroku 1 

Założyć tuleję prowadzącą na 30mm 

prowadnicę pierścieniową. 

Frez C 16.12 lub C 02.13 Krok 1 

D = 12mm, L = 105mm 

Prędk. w przyb. 20,000 obr/min 

Umieścić szablon na górnej powierzchni płyty 

GetaCore i  przytwierdzać go ściskami 

stolarskimi. Wyfrezować wycięcie 

(rekomendujemy frezować w kilku etapach.) 

Frez C 16.2 z prowadnicą pierścieniową Krok 2 

Prędk. w przyb. 16,000 obr/min max 

Prędk. idealna 8,000 obr/min 

Obrócić płytę GetaCore na drugą stronę (lewą 

stroną do góry), wyfrezować wręg w płycie o 

głębokości  3mm. 

Krok 3 

Nałożyć 2-komponentowy klej akrylowy na zlew 

i powierzchnię wręgu GetaCore, wkleić zlew. Po-

zostawić do wyschnięcia. W celu wzmocnienia 

łączenia, na lewej stronie, wypełnić przestrzeń 

pomiędzy zlewem a blatem klejem GetaCore.

Frez stożkowy C 16.5 z tuleją 

prowadzącą (tylko dla zlewu typu: GC-

R-162/GC-R-450) 000222   000333   000444

Krok 4 

444

Prędk. w przyb. 22,000 obr/min max 

Prędk. idealna 18,000 obr/min 

Po wyschnięciu kleju (około 45 minut) obrócić 

płytę ponownie i sfrezować nadmiar GetaCore. 

Frez promieniowy R= 3 mm C 08.V3 

z prowadnicą pierścieniową
Krok 5 

Prędk. w przyb. 21,000 obr/min max 

Prędk. idealna 15,000 obr/min 000555   000666
Wyfrezować promień i przeszlifować 
powierzchnię połączenia. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 
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MONTAŻ ZLEWU PODWIESZANEGO POD BLAT Z 10MM GETACORE 3

1. Aby zamontować zlew podwieszany pod płytę 

10mm GetaCore należy wyfrezować wycięcie 

zgodnie z szablonem przy pomocy frezarki z 

prowadnicą pierścieniową i tuleją prowadzącą. 

Należy postępować zgodnie z wytycznymi z tabeli, 

strona 24. Oczyścić klejone powierzchnie alkoholem 

izopropylowym i pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia. Nanieść 2-komponentowy klej 

akrylowy (w kolorze dekoru płyty) na wycięcie i 

krawędź zlewu, do momentu aż zacznie wypływać 

ze szczeliny.

2. Docisnąć zlew do płyty ściskami stolarskimi obciążając średnią 

siłą nacisku przez około 45min. Po stwardnieniu kleju (sprawdzić 

paznokciem) mocowanie może być zdjęte.

3. Wykończenie końcowe powierzchni to sfrezowanie krawędzi 

płyty do powierzchni zlewu równopowierzchniowo. 

Szlifowanie powierzchni połączeń jest wystarczające gdyż zlew 

dostarczany jest w wersji SemiMat. 
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111
222
333
444
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1. Montaż zlewu  wpuszczanego od góry w blat  i płytę 10mm 

GetaCore odbywa się w ten sam sposób. Należy ustalić 

miejsce zlewu, umieścić szablon i wyfrezować wycięcie 

frezarką z prowadnicą pierścieniową i tuleją prowadzącą. 

Następnie dopasować zlew w płycie przy pomocy frezu 

stożkowego.

2. Powierzchnie przeznaczone do klejenia (wycięcie i 

krawędź zlewu) oczyścić alkoholem izopropylowym. 

Nanieść 2-komponentowy klej akrylowy. 

UWAGA: posmarować na krawędziach. 

MONTAŻ ZLEWÓW I UMYWALEK

Zlew wpuszczany w blat GetaCore (z 3mm GetaCore lub na 10mm płytę GetaCore)

1. 2. 

444

3. 

4. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 

3. Umieścić zlew tak, by ze złączeń wypłynął klej. 

Obciążyć zlew do momentu aż klej stwardnieje.

4. Po ok. 45min. zeszlifować pozostałość kleju. (patrz 

rozdział “Szlifowanie”) 

01
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1. 

04

05

Materiały/narzędzia: blat GetaCore, szablon, zlew ze 

stali nierdzewnej, klej MS polymer, żywica szybko 

utwardzalna Sika Biresin.

2.  – 3. Umocować szablon. Nałożyć tuleję prowadzącą 

na prowadnicę pierścieniową.

4. – 5. Kontur wycięcia pod zlew wyfrezować w blacie 

GetaCore 3mm od góry w kilku etapach. 

Ostre krawędzie GetaCore sfrezować promieniem R3.

6. Wyfrezować wręg od spodu w trzech kolejnych etapach, 

tak aby pozostało 2,8mm warstwy wierzchniej blatu 

GetaCore.

MONTAŻ ZLEWU ZE STALI NIERDZEWNEJ POD BLAT Z 3MM GETACORE

y pod blat z 3mm płytą GetaCore 1 5 6

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

9. 8. 7. 

10. 11. 

7.  –  8. Następnie ręcznie przeszlifować promień do 

pożądanego końcowego wykończenia. Po usunięciu 

wszystkich pozostałości kleju oczyścić zlew i krawędź 

alkoholem izopropylowym i pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia. Przykleić zlew za pomocą kleju MS polymer.

9. Zabezpieczyć zlew na 12h za pomocą ścisków 

stolarskich (dociśnięcie ręczne) i klocków drewnianych.

10. –11. W celu ustabilizowania zlewu, przestrzeń między 

blatem a zlewem należy wypełnić żywicą szybko 

utwardzalną 2-składnikową Sika Biresin. Ważne jest by 

upewnić się, że żywica wypełnia tylko przestrzeń pomiędzy 

zlewem a blatem. Dla zabezpieczenia naróżników zlewu 

można użyć aluminiowej taśmy. Po wyschnięciu usunąć 

pozostałości kleju z górnej części zlewu.
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J  Oczyścić wszystkie powierzchnie do klejenia za 

pomocą alkoholu izopropylowego i pozostawić do 

wyschnięcia.

J  Do klejenia zlewu należy użyć kleju MS polymer.

J   Po przyklejeniu zlewu usunąć nadwyżkę kleju z fron-

towej części blatu.
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02
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4 3 

1 mm 

1 mm

ZALECENIA DOTYCZĄCE KLEJENIA PRZY MONTAŻU ZLEWÓW

Zlew ze stali nierdzewnej podwieszany od góry w blat z 3mm GetaCore 

J   Oczyścić wszystkie powierzchnie przeznaczone do kle-

jenia za pomocą alkoholu izopropylowego i pozostawić 

do wyschnięcia. 

J  Do klejenia zlewu użyć kleju MS polymer*.

J   Po przyklejeniu zlewu na odwrotnej stronie, uszczelnić  

przestrzeń między zlewem a płytą nośną trwale 

elastyczną masą uszczelniającą. 

Otwory w spodniej cześci zlewu mogą być uszczelnione 

za pomocą taśmy klejącej by nie wypełniać całej 

przestrzeni tyłu masą uszczelniającą.

J   Usunąć pozostałości kleju z wierzchniej strony blatu po 

całkowitym wyschnięciu masy uszczelniającej. 

Zlew ze stali nierdzewnej podwiaszony pod blat z 3mm GetaCore

1. Powłoka GetaCore 3mm

2. Spoina klejowa

3. Zlew ze stali nierdzewnej

4. Płyta nośna wiórowa 

1 2 
1 mm 

6 5 3 4 

15
 m

m
 

1. Powłoka GetaCore 3mm

2. Spoina klejowa 1mm

3. Zlew ze stali nierdzewnej

4. Zacisk mocujący (pomocny w instalacji)

5. Masa uszczelniająca (np. Sika Biresin 
    komponent A+B, w proporcji 1:1) 

6. Płyta nośna wiórowa 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 

J   Zabezpieczyć przed wilgocią wszystkie krawędzie 

wycięć w płycie nośnej klejem 1K PU, uszczelniaczem 

lub MS polymerem.

J     Głębokość wręgu: 1mm plus grubość stali zlewu. 

Szerokość wręgu: 1mm plus szerokość rantu zlewu. 

J   Zabezpieczyć przed wilgocią wszystkie krawędzie wycięć 

w płycie nośnej klejem 1K PU, uszczelniaczem lub MS 

polymerem.

* Zaciski mocujące mogą być użyte by ułatwić montaż. 

UWAGA: Nadmierne dokręcenie, dociśnięcie zacisku 

może spowodować uszkodzenie powierzchni 

GetaCore. 

1 2

34



01

02

03

04

05

06

29

111
555
666

J   Oczyścić wszystkie powierzchnie przeznaczone do 

klejenia alkoholem izopropylowym i pozostawić do 

wyschnięcia.

J   Przykleić zlew (zalecany MS polymer). 

UWAGA: Ze względu na znaczną wagę zlewu 

ceramicznego, powinien być on zamontowany na 

miejscu. Zlew powinien być statycznie podparty podczas 

całego procesu klejenia.

Zlew ceramiczny podwieszany pod blat z 3mm/10mm GetaCore

2 2

4 1

3 

1. Klej MS polymer

2. Płyta 10mm GetaCore

3. GC 2-komp klej akrylowy

4. Zlew ze stali nierdzewnej 

1 ca. 3 mm 
2 

3 4 2 

111

1. Płyta GetaCore 3mm

2. MS polymer

3. Zlew ceramiczny

4. Płyta nośna wiórowa 

000

J  Oczyścić wszystkie powierzchnie przeznaczone do 

klejenia alkoholem izopropylowyn i pozostawić do 

wyschnięcia.

J   Do przyklejenia zlewu pod 10mm płytę GetaCore 

używamy kleju MS polymer.

J Przykleić pasek GetaCore z wręgiem do płyty 

10mm GetaCore za pomocą 2-komponentowego 

kleju akrylowego.

Zlew ze stali nierdzewnej instalowany pod płytę 10mm GetaCore 

J   Usunąć pozostałości kleju z powierzchni zlewu.

J  Nie kontynuować dalszej obróbki do czasu 

wystarczającego wyschnięcia (ok. 12h przy MS polymer).

J   Usunąć pozostałości kleju z wierzchniej części blatu.

J  Nie kontynuować dalszej obróbki do czasu 

wystarczającego wyschnięcia (ok. 12h).

6

5

Głębokość wręgu : 1mm plus grubość stali zlewu 

Szerokość wręgu: 1mm plus szerokość rantu zlewu.
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111
222
333
444
555
6
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2

3

666

J Oczyścić wszystkie powierzchnie do klejenia alkoholem 

izopropylowym i pozostawić do wyschnięcia.

J   Do klejenia zlewu użyć 2-komponentowego kleju akrylowego. 

J Po całkowitym wyschnięciu 2-komponentowego kleju 

akrylowego (ok. 45min) wypełnić przestrzeń między zlewem 

a blatem do wysokości 15mm trwale elastyczną masą 

uszczelniającą. 

Zlew kwarcowy podwieszany pod blat z 3mm GetaCore 444

1 2 
3 mm 

5 4 3 

15
 m

m
 

1. Płyta GetaCore 3mm

2. Spoina klejowa 1mm

3. Zlew kwarcowy

4. Masa uszczelniająca (np. Sika Biresin 
komponent A+B, w proporcji 1:1) 

5. Płyta nośna wiórowa 

J  Usunąć pozostałość kleju z czoła blatu po utwardzeniu masy 

uszczelniającej.

J  Zastosować ochronę przed wilgocią na każdej wąskiej 

powierzchni klejem 1K-PU, masą uszczelniającą lub 

klejem MS polymer.

ZALECENIA DOTYCZĄCE KLEJENIA PRZY MONTAŻU ZLEWÓW
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TERMOFORMOWANIE

1. Materiał GetaCore można poddawać formowaniu 

termicznemu, aktualnie można go formować do prawie 

każdego kształtu.

2. Czas wygrzewania zależy od grubości: 

ok. 10-15 min. - 3mm GetaCore materiał 

ok. 30 min. - 10mm GetaCore materiał 

Zawsze należy wygrzewać całą powierzchnię.

W obu przypadkach temperatura wygrzewania powinna 

wynosić 140-160oC. Poszczególne dekory wymagają 

różnych czasów wygrzewania (w zależności od grubości 

materiału, źródła ciepła) dlatego należy podczas pod-

grzewania sprawdzić zdolność formowania i przetestować 

na resztkach materiału. Jeśli czas wygrzewania był za 

krótki, może to prowadzić do uszkodzeń i pęknięć, przy 

czym zbyt długi czas wygrzewania może powodować 

przebarwienia i powstawanie pęcherzyków powietrza . 

Najmniejszy promień gięcia dla płyt 3mm wynosi 20mm i 

70mm dla płyt 10mm.

1. 2. 3. 

4. 5. 

3.  Do formowania powierzchni należy użyć form pozytywnych 

i negatywnych bez względu na grubość materiału. 

Znajdującą się między szablonami część można 

wyciągnąć gdy temperatura spadnie do około 50oC.

4. Powierzchnia po formowaniu termicznym może być dalej 

klejona gdy materiał wystygnie do normalnej, pokojowej 

temperatury (patrz rozdział “Klejenie krawędzi”). 

5.  Zamiast użycia szablonów, możliwe jest modyfikowanie 

kształtu 3mm obrzeża przy użyciu taśmy klejącej lub 

ścisków krawędziowych. Obrzeże z 10mm materiału 

może być dostosowane przy pomocy szablonów, 

ścisków krawędziowych. 

UWAGA

Należy zdjąć folię ochronną przed 

wygrzewaniem materiału.

Przed użyciem należy wszystkie 

formy i drewniane bloczki sprawdzić 

pod kątem zanieczyszczeń i 

ewentualnie oczyścić.

Promień wygięcia dekoru GC 2011.

Doświadczenia pokazują, że szczególnie dekor GC 2011 UNI 

może być gięty małym promieniem: 

3mm - promień gięcia 10mm 

10mm - promień gięcia 20mm 

20mm - promień gięcia 40mm 

Zasadniczo wskazane jest przeprowadzenie testów w 

przypadku wykonania ściślejszego gięcia niż promień gięcia 

rekomendowany w punkcie 2.

WAŻNE: 

Nie należy podgrzewać dekoru GCR 783 powyżej 140oC.

UWAGA

Powyższe informacje zawierają 

orientacyjne wartości. Przed pod-

grzewaniem zaleca się sprawdzenie 

zdolności materiału do formowania

a także przeprowadzenie testów na 

resztkach materiału.
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SZLIFOWANIE

1.  Powierzchnia GetaCore w łatwy sposób poddaje się 

szlifowaniu. Należy używać dostępnych krążków 

szlifierskich, by uzyskać pożądany efekt wykończenia. 

Generalnie wszystkie płyty GetaCore sprzedawane są z 

wykończeniem papierem ściernym o granulacji P600 

szlifowanym na mokro. Krążki szlifierskie GetaCore są 

kompatybilne z ogólnie dostępnymi szlifierkami 

oscylacyjnymi z  150mm stopą szlifierską. 

Uwaga: między poszczególnymi fazami szlifowania należy 

usuwać pył za pomocą ściereczki z mikrofibry. Szlifowanie 

częściowe w jednym kierunku nie jest zalecane z uwagi na 

brak możliwości uzyskania jednolitej powierzchni. 

Powierzchnie wykończone na połysk lub wysoki połysk 

nie są odpowiednie do powierzchni codziennego 

użytku (np. blatów).

2.  Dla uzyskania jednolitego wykończenia należy 

zastosować się do poniższych zaleceń:

- szlifowanie za pomocą szlifierki oscylacyjnej, na początku 

ruchem w linii prostej, później ruchem obrotowym, 

- całą powierzchnię powinno się szlifować w kolejno 

następujących po sobie kierunkach (patrz według 2.2), 

- by uzyskać jednolitą powierzchnię bez widocznych 

1.

      1.             2.             3. 

01

02

03

04

05

06

2.2 

15 cm 15 cm  

P-120 (4 Min)

45 cm

P-180 (3 Min) 3. 

2.1 

Zalecenia dla wykończenia powierzchni 
na SemiMat:

Szlifowanie wstępne*1 Gran. pap. P-120

1. Etap szlifowania Gran. pap.  P-180

2. Etap szlifowania Gran. pap.  P-320

3. Etap szlifowania Gran. pap. FV360

4. Wykończenie końcowe S-400

5. Czyszczenie STS-150

Zalecenia dla wykończenia powierzchni 
na SuperMat:

Szlifowanie wstępne*1 Gran. pap. P-120

1. Etap szlifowania Gran. pap.  P-180

2. Etap szlifowania Gran. pap.  P-320

3. Wykończenie końcowe VF-360 

4. Czyszczenie STS-150

kierunków szlifowania konieczne jest bardzo staranne 

szlifowanie, 

- ważne jest używać instalacji do odsysania pyłu 

szlifierskiego co gwarantuje wyższą żywotność środków 

szlifierskich i minimalizuje pył szlifierski (rezultat uzyskania 

odpowiedniej powierzchni jest wtedy możliwy do 

osiągnięcia), 

- w przypadku, gdy oczekiwany rezultat oszlifowanej 

powierzchni nie został osiągnięty, należy powtórzyć szli-

fowanie (krok 2),

3.  W przypadku bardzo widocznych, głębokich śladów, rys 

lub w przypadku pozostałości kleju, które nie zostały 

jeszcze równomiernie wyfrezowane należy zastosować 

następujące zalecenia: 

- papier ścierny P-120 użyć do usuwania pozostałości 

kleju na spoinach oraz do znacznych zarysowań, 

- papier ścierny P-180 należy użyć zamiast P-120 dla 

dekorów Unii, 

- papier ścierny P-180 jest używany po P-120 podczas 

drugiego etapu zeszlifowania zgrubień klejowych. Poprzez 

zastosowanie go na całej powierzchni niewielkie 

zarysowania mogą być z łatwością usunięte, 

- papier ścierny P-320 jest używany do zwykłego 

szlifowania bardzo dużych powierzchni według 

wcześniejszych wskazówek dotyczących szlifowania.

Zalecenia dla wykończenia powierzchni 
na wysoki połysk:

Szlifowanie wstępne*1 Gran. pap. P-120

1. Etap szlifowania Gran. pap.  P-180

2. Etap szlifowania Gran. pap.  P-320

3. Etap szlifowania Gran. pap.  P-500

4. Etap szlifowania Gran. pap.  P-800

5. Wykończ. końcowe Gran. pap. P-1200

6. Wykończenie końcowe podkł. filc*2

7. Czyszczenie STS-150

*1  Konieczne w przypadku, gdy 

pozostałości kleju nie zostały do 

końca sfrezowane.

*2    Używamy w połączeniu z 

mleczkiem do polerowania.U5 
06
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MONTAŻ PANELI PRZYŚCIENNYCH NA PŁYCIE

1.  Materiały/narzędzia: frezarka, ściski śrubowe, ściski 

sprężynowe, alkohol izopropylowy, 2-komp. klej 

akrylowy.

2. Wyfrezować szczelinę na szerokość 18mm i 1,9mm głęboką 

wzdłuż tylnej krawędzi blatu. Cięcie powinno być bardzo 

starannie wykonane by uzyskać wizualnie niewidoczne 

połączenie.

3. Oczyścić wszystkie powierzchnie przeznaczone do 

klejenia alkoholem izopropylowym w miejscach 

łączenia i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

4. Nanieść klej na element doklejki i element 10mm GetaCore 

używając 2-komponentowego kleju akrylowego. Pamiętać 

należy o sprawdzeniu kleju przed obróbką czy jest 

właściwie wymieszany nanosząc 10 cm pasek próbny. 

Sklejone elementy połączyć przy pomocy ścisków 

stolarskich w odstępach około 10 cm. 

1.

6.1

3.

5.

7.6.2

01

02

03

04

05

06

4. 

5.   Po wyschnięciu kleju (około 45 minut w temperaturze 

pokojowej, sprawdzić paznokciem) usunąć ściski stolarskie 

i przyciąć nadwyżki kleju. Szlifować sklejony element 

doklejki z elementem 10mm GetaCore do uzyskania 

pożądanego efektu końcowego przy pomocy papieru 

ściernego na miękkim podłożu.

6.1   – 6.2 Miejsce wycięć w blacie oczyścić alkoholem izo-

propylowym. Następnie nanieść 2-komp. klej akrylowy 

wzdłuż wręgu i na jego środku. Element przyścienny z 

doklejką jest wklejony w miejscu wykonanego wręgu na 

blacie za pomocą ścisków stolarskich umieszczonych w 

odległości ok. 10cm.

7.   Po wyschnięciu kleju (ok. 45 minut) usunąć ściski 

stolarskie i przyciąć nadmiar kleju.

Całą powierzchnię blatu oraz element przyścienny 

należy szlifować do momentu uzyskania oczekiwanego 

efektu końcowego.

2. 
18 mm 

1,9 mm 
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MONTAŻ 10MM PARAPETÓW OKIENNYCH

1.  Materiały/narzędzia: płyta GetaCore 10mm, klej MS 

polymer i klej PU / pianka montażowa, frezarka, 

podkładka dystansowa.

Płyta GetaCore o grubości 10mm może być z łatwością 

używana jako parapety okienne. Decyduje o tym fakt, że 

jest to materiał wodoodporny, nie wymagający dodatkowej 

ochrony przed wilgocią. Montaż wykonywany jest zgodnie 

ze zwykłymi zaleceniami poprzez łączenie za pomocą kleji 

elastycznych (np. klej PU, MS polymer lub porównywalne 

produkty) lub poprzez montaż przy pomocy PU pianki 

montażowej. 

Poniżej montaż z jednokomponentowym PU klejem:

2.  Uciąć 10mm płytę GetaCore w wymaganym rozmiarze. 

WAŻNE: Należy pamiętać o rozciągliwości spoin. Ostre 

krawędzie muszą być zaokrąglone 3mm promieniem.

3.  Obróbkę wykańczającą parapetu należy wykonywać do 

momentu uzyskania pożądanego efektu końcowego (patrz 

rozdział “Szlifowanie”).

4.  Przed aplikacją kleju oczyścić płytę nośną i wysuszyć. 

Nakładać klej w paskach o grubości przynajmniej 2mm i 

szerokości 10mm. Paski kleju powinny być nałożone pod 

kątem prostym do dłuższego boku i nie żadziej niż w 

odległości 80mm od siebie. Użyć podkładek 

dystansowych w celu uzyskania jednakowej wysokości 

spoiny.

5. Po umiejscowieniu parapetu należy go docisnąć i opukać 

gumowym młotkiem przez drewnianą podkładkę by nie 

uszkodzić powierzchni płyty (jeśli konieczne użyć 

poziomicy). W razie potrzeby użyć łączników w celu 

zapewnienia stabilności.

6.  By zagwarantować właściwą stabilność, parapet należy 

wsunąć pod ramę okna.

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 
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7.  Wszystkie połączenia parapetu ze ścianą należy wykonać 

przy pomocy kleju elastycznego. Maksymalna ilość 

wystającego materiału od ściany (nawis) to 100mm.

8.  Po około 12h klej MS polymer wyschnie na tyle, by 

można było przystąpić do dalszej obróbki. Całkowite 

wyschnięcie nastąpi po 24h. Jeżeli wykończona 

powierzchnia zostanie uszkodzona podczas montażu 

wówczas może zostać ponownie przeszlifowana 

(patrz rozdział ”Szlifowanie”).

9.  Przejście pomiędzy parapetem okiennym i ścianą lub 

ramą okienną należy uszczelnić klejem MS polymer 

(przed nałożeniem kleju powierzchnia powinna być 

oczyszczona alkoholem izopropylowym i pozostawiona 

do wyschnięcia).

01 02 03 04 05 06



35

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

min. R 10

01

02

03

04

05

06



01

02

03

04

05

06

36

1. 

000

Materiały/narzędzia: płyta 10mm GetaCore, klej MS 

polymer, podkładki dystansowe,wsporniki do montażu.

Montaż panelu ściennego z płyty GetaCore 10mm 

należy tak wykonać, aby wszystkie spoiny były 

elastyczne i miały od 3mm do 5mm szerokości.

2. Przy montażu kuchenki gazowej odstęp pomiędzy 

panelem ściennym a kuchenką powinien wynosić  

min. 130mm (w zależności od modelu kuchenki i 

mocy grzewczej). Dla płyt grzewczych odległość do 

krawędzi pierścienia grzewczego powinna być min. 

50mm.

Należy zachować szczególną ostrożność i mieć na 

uwadze by określone urządzenia spełniały standardy 

bezpieczeństwa. Klejąc płyty GetaCore 10mm z różnymi 

rodzajami podłoża należy stosować się do poniższych 

zaleceń:

-   podłoże gipsowe i betonowe: podłoże należy oczyścić z 

pyłu i tłuszczu,

-   płyta gipsowo-kartonowa lub tapeta: powinna być 

zagwarantowana stabilność podłoża, w większości 

przypadków można wzmocnić podłoże przy pomocy 

środka gruntującego,

1. 3. 

4. 

3–5 mm 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI 

-  płytki: przed montażem panelu ściennego konieczne jest 

bardzo dokładne oczyszczenie płytek z kurzu, brudu i 

tłuszczu. Podłoże musi być suche i równe.

3. Panele ścienne GetaCore klejone są za pomocą 

gęstego kleju PU lub MS polymer (w kolorze kompaty-

bilnym z płytą). Klej nakładany jest w 

pionowych pasach w odstępach około 80mm. Pomiędzy 

paskami kleju stosuje się przekładki o grubości 2mm 

dystansowo by uzyskać odpowiednie połączenie 

pomiędzy ścianą a panelem ściennym GetaCore (by 

uzyskać odpowiednią grubość spoiny klejowej).

4. Po przyklejeniu panel GetaCore  należy zabezpieczyć 

przed ześlizgnięciem lub odpadnięciem ze ściany aż do 

momentu wyschnięcia kleju (około 24h).

Połączenie pomiędzy panelem a ścianą uszczelniamy 

klejem MS polymer w celu ochrony przed wilgocią i 

zabrudzeniami.

10MM PANELE ŚCIENNE

4

2. 

50–130 mm
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ZESTAW DO CZYSZCZENIA GETACORE DUŻY

ZAWARTOŚĆ 

1 ściereczka z mikrofibry, 1 kostka do szlifowania, 1 krążek 

ścierny P-320, 1 krążek ścierny P-800, 1 krążek ścierny 

S-400, 1 ściereczka do kurzu STS-150, 1 zestaw krążków 

ściernych na wysoki połysk, gąbka szlifierska do finalnego 

wykończenia powłoki, 1 butelka mleczka do polerowania, 1 

butelka środka czyszczącego.

OBSZAR ZASTOSOWANIA 

Ślady codziennego zużycia są niemożliwe do uniknięcia po 

pewnym czasie użytkowania. Niewielkie rysy na powierzchni 

mogą być zmniejszone i wygląd powierzchni polepszony 

poprzez regularne używanie zestawu do pielęgnacji. 

1. 

000666

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE 

ZASTOSOWANIE: Odświeżanie powierzchni
wykończonej  na SemiMat.

J   na początek oczyścić powierzchnię standardowym 

płynem do czyszczenia,

J   następnie umieścić krążek ścierny P-320 na 

kostce do szlifowania i przystąpić do szlifowania 

według następujących wskazówek: szlifować 

powierzchnię z jednakowym naciskiem kolistymi 

ruchami (z niewielką siłą nacisku) i co jakiś czas 

usuwać pył przy pomocy ściereczki STS-150. Po 

przeszlifowaniu zweryfikować zarysowania czy 

zostały zminimalizowane oraz czy powierzchnia 

po szlifowaniu odpowiada pozostałej powierzchni. 

Jeżeli powierzchnia wymaga ponownego 

przeszlifowania, należy ponownie użyć krążka 

ściernego P-320. 

Krążki ścierne P-800 i S-400 powinny być użyte w ten sam 

sposób. W celu uzyskania pożądanego wykończenia 

powierzchni SemiMat można użyć mokrej gąbki i kulistymi 

ruchami z lekką siłą nacisku przetrzeć powierzchnię. 

Potem wyczyścić powierzchnię płynem czyszczącym. 

Czynność tę można powtórzyć kilkakrotnie,

J    na zakończenie czyścić powierzchnię ściereczką z 

mikrofibry. Generalnie czyszczenie można powtórzyć 

kilkakrotnie przy wysokim stopniu codziennego zużycia.

ZASTOSOWANIE: Odświeżanie powierzchni
wykończonej na wysoki połysk.

Powierzchnie w wysokim połysku wymagają specjalnego 

traktowania. Dołączony zestaw do szlifowania jest niezbędny 

przy obróbce tej powierzchni. Pomimo, że do zestawu pro-

ducent dołącza instrukcję szlifowania czynność ta powinna 

być wykonana przez specjalistyczną firmę. Powierzchnia na 

wysoki połysk przygotowywana jest bowiem przy pomocy 

specjalnych maszyn szlifierskich. Niewielkie powierzchnie 

mogą być odświeżone według poniższych wskazówek: 

J   oczyścić powierzchnię płynem czyszczącym, 

J   oczyścić powierzchnię przy pomocy ściereczki do kurzu 

STS-150 i mleczka do polerowania. Czyścić kolistymi 

ruchami z niewielką siłą nacisku. Przecierać czyszczoną 

powierzchnię ściereczką z mikrofibry z pyłu w trakcie 

czyszczenia STS-150 i mleczkiem do polerowania. Jeżeli 

drobne ślady są nadal widoczne czynności powyższe 

powtórzyć, używając mleczka do polerowania i ści-

ereczki do kurzu STS -150.

J    na zakończenie czyścić powierzchnię ściereczką z 

mikrofibry. 

    UWAGA: 

Pamiętaj że jest to tylko proces “odświeżania” 

powierzchni. Renowacja powinna być przeprowadzona 

przez specjalistyczną firmę!
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ZESTAW DO CZYSZCZENIA GETACORE MAŁY

ZAWARTOŚĆ 

1 ściereczka z mikrofibry, 1 kostka do szlifowania, 1 krążek 

ścierny P-320, 1 krążek ścierny P-800, 1 krążek ścierny 

S-400, 1 ściereczka do kurzu STS-150, 1 gąbka do finalnego 

wykończenia powłoki. 

OBSZAR ZASTOSOWANIA: 

Ślady codziennego zużycia są niemożliwe do uniknięcia po 

pewnym czasie użytkowania. Niewielkie zadrapania 

powierzchni mogą być zmniejszone i wygląd powierzchni 

polepszony poprzez regularne używanie zestawu do 

pielęgnacji.

1. 

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE 02 03 04 000111   000   000   000   000555   000

ZASTOSOWANIE: Odświeżanie powierzchni
wykończonej na SemiMat.

J   na początek oczyścić powierzchnię standardowym 

płynem do czyszczenia.

J   następnie umieścić krążek ścierny P-320 na kostce do 

szlifowania i przystąpić do szlifowania według następują-

cych wskazówek: szlifować powierzchnię z jednakowym 

naciskiem kolistymi ruchami (z niewielką siłą nacisku) i co 

jakiś czas usuwać pył przy pomocy ściereczki STS-150. 

Po przeszlifowaniu zweryfikować zarysowania czy zostały 

zminimalizowane oraz czy powierzchnia po szlifowaniu 

odpowiada pozostałej powierzchni. Jeżeli powierzchnia 

wymaga ponownego przeszlifowania, należy ponownie 

użyć krążka ściernego P-320.

Krążki ścierne P-800 i S-400 powinny być użyte w ten sam 

sposób. W celu uzyskania pożądanego wykończenia 

powierzchni SemiMat można użyć mokrej gąbki i kulistymi 

ruchami z lekką siłą nacisku przetrzeć powierzchnię. 

Potem wyczyścić powierzchnię płynem czyszczącym. 

Czynność tą można powtórzyć kilkakrotnie.

J    na zakończenie czyścić powierzchnię ściereczką z 

mikrofibry. Generalnie czyszczenie można powtórzyć 

kilkakrotnie przy wysokim stopniu codziennego zużycia. 

1
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6

ZASADY CZYSZCZENIA

J  Zwykłe zabrudzenia 

Powierzchnia GetaCore powinna być czyszczona przy 

pomocy delikatnych, nieagresywnych środków 

czyszczących. Zwykłe środki czyszczące najlepiej nada-

ją się do czyszczenia zabrudzeń codziennego użytku.

J  Zacieki od wody 

Do usuwania zacieków od wody można używać roztworu 

octowego 1:2 z wodą (1 część octu, 2 części wody). Ślady 

od wody pocierać mokrą ścierką z płynem na bazie octu, 

pozostawić na powierzchni na kilka minut, następnie 

wytrzeć ściereczką z czystą wodą. Czynność powtórzyć w 

przypadku mocniejszych śladów kamienia.

J Uporczywe zabrudzenia 

Do usuwania uporczywych zabrudzeń (np. po kawie, 

herbacie, szamponie koloryzującym) można użyć 

środka czyszczącego GetaCore (nr. artykułu 570 855). 

Po naniesieniu środka czyszczącego na zabrudzoną 

powierzchnię, przetrzeć ją miękką szmatką, a 

następnie czystą wodą i wytrzeć do sucha. Dalsze 

instrukcje dostępne są na opakowaniu produktu.

J Środki dezynfekujące 

W zależności od dekoru i wykończenia powierzchni środki 

dezynfekujące mogą powodować zmiany na powierzchni 

materiału, na przykład odbarwienia powierzchni lub jej 

uszkodzenie. Stosowanie środków dezynfekujących na 

materiał GetaCore nie jest zalecane.

W przypadku kontaktu środka dezynfekującego z 

powierzchnią GetaCore należy natychmiast przetrzeć 

takie miejsce, po usunięciu środka dezynfekującego 

oczyścić powierzchnię czystą wodą. 

Jeżeli niezbędne jest użycie środka dezynfekującego 

(preferowane jasne dekory), powinien być on naniesiony 

na czyszczoną powierzchnię na krótki czas. Zaleca się 

użycie następującego produktu: Acrylan; Antiseptica 

chem-pharm. Prod. GmbH, Pulheim, Brauweiler, Germany.

J  Utrzymanie powierzchni 

Zaleca się używanie podstawek pod garnki. Należy również 

korzystać z desek do krojenia. W przypadku wystąpienia 

śladów codziennego użytkowania, wszelkich drobnych 

zarysowań materiał GetaCore w prosty sposób można 

poddać renowacji i przywrócić jego pierwotny wygląd.

J  Gorące patelnie i garnki 

Gorące przedmioty takie jak patelnie czy garnki nie 

powinny być stawiane bezpośrednio na powierzchnię ma-

teriału GetaCore. Często spód patelni czy garnka może 

osiągnąć więcej niż 180oC.

Podsumowanie płynów czyszczących  

2

3

4
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CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Woda + miękka ściereczka 

(płyn do mycia naczyń)

Płyn Unika 

Solid  Surface 

Płyn czyszczący 

GetaCore®

SM / EM BG SM / EM BG SM / EM BG

Odciski palców X X X

Kawa X X X X

Herbata X X X X

Czerwone wino X X X X

Ketchup X X X X

Olej roślinny X X X X

Farba do wlosów X X X X

Wykończenie powierzchni: SM = SemiMat  |  EM = SuperMat  |  BG = Wysoki połysk

01

02

03
Środek 
czyszczący 

000444

000555

000666

Zabrudzenie 

Nasze testy i rekomendacje sporządzone są według najlepszej wiedzy i 

z najwyższą dokładnością. Niemniej jednak nie możemy  brać 

odpowiedzialności za błędy w druku lub niewłaściwą interpretację, a 

także z uwagi na stały rozwój produktów jak również zmiany norm i 

standardów. Z tego powodu zawartość powyższej instrukcji nie może 

być podstawą do gwarancji udzielonej w sposób wyraźny i 

dorozumiany.

01 02 03 04 05 06
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DALSZE ZALECENIA

Wybór dekoru 

Ślady zarysowań i codziennego zużycia są nieodzowne pod-

czas normalnego użytkowania powierzchni. Oczywiste jest 

więc, iż w przypadku powierzchni wykończonej na wysoki 

połysk oraz przy dekorach o intensywnych lub ciemnych 

dekorach ślady zużycia mogą być bardziej widoczne w 

porównaniu z innymi dekorami. W związku z tym niezalecane 

jest używanie ich na blaty robocze, kuchenne oraz inne 

poziome powierzchnie intensywnie użytkowane. Szczególnie 

przy dekorach GetaCore UNI, drobne przypadkowe wtrącenia 

cząstek pyłu widoczne na powierzchni materiału GetaCore nie 

mogą być wykluczone wskutek procesu produkcji i nie będą 

traktowane jako wada.

Powierzchnie 

Należy zwrócić uwagę, że powierzchnie wykończone na 

połysk i wysoki połysk bardziej podatne są na ślady 

codziennego użytkowania. Dlatego takie powierzchnie 

zalecamy używać wyłącznie w prywatnych łazienkach lub na 

powierzchnie pionowe. Powierzchnie SemiMat zaleca się do 

stosowania w miejscach publicznych oraz jako blaty 

kuchenne.

Połączenia klejowe 

GetaCore może być połączony niewidoczną spoiną. Spoina 

klejowa nie może mieć więcej niż 0,1mm szerokości, jeśli 

złączenie ma być bezszwowe. Kolor kleju należy 

dopasować do dekoru GetaCore. Najbardziej precyzyjne 

krawędzie uzyskuje się poprzez stosowanie wyłącznie 

ostrych narzędzi do frezowania (NIE UŻYWAĆ 

WYRZYNAREK!). Powierzchnie GetaCore przeznaczone 

do klejenia powinny być zawsze dokładnie oczyszczone. 

Zabezpieczenie otworów w GetaCore 

Otwory i wycięcia w elementach GetaCore (np. pod zlewy w 

blatach, otwory pod kran, itp) należy zawsze uszczelnić 

przed wilgocią. Do tego celu można zastosować oferowany 

przez Westag gumowy rękaw (odpowiedni do otworów do 

35mm średnicy) lub klej MS polymer. 

Zastosowanie GetaCore na zewnątrz 

Możliwe jest zastosowanie GetaCore na zewnątrz w 

osłonionych miejscach i jak pokazuje praktyka materiał ten 

zachowuje swoje właściwości przez kilka lat. Generalnie, 

użycie płyty 10mm jest rekomendowane z uwagi, iż może 

być materiałem samonośnym. Jednak żadne niezależne 

badania zastosowania materiału GetaCore na zewnątrz nie 

zostały do tej pory uzyskane.

Warunki specjalne dekorów GetaCore Star 

Linia dekorów Star charakteryzuje się zawartością 

cząsteczek metalicznych dających atrakcyjny efekt wizualny. 

Charakterystyczne rozmieszczenie cząstek metalicznych 

powstałe w procesie produkcji może powodować zmiany w 

wyglądzie dekoru w zależności od kąta padania światła. W 

wyniku procesu produkcji, cząsteczki metaliczne w płycie 

mogą dawać efekt “pasów”. Najlepszy efekt wizualny 

uzyskuje się poprzez wykończenie powierzchni na wysoki 

połysk. Powierzchnia taka, w konsekwencji wymaga 

szczególnej pielęgnacji, ślady zarysowań i codziennego 

użytkowania są bardziej widoczne. Z uwagi na powyższe 

cechy GetaCore Star dekory powinny być wyłącznie 

używane na powierzchnie pionowe.

Warunki specjalne dekorów GetaCore TERRAZZO

Ze względu na gruboziarnistą strukturę dekorów trudniej jest 

uzyskać niewidoczne połączenie z uwagi na to, iż krawędzie 

cięte gruboziarnistej struktury są łatwo widoczne.

Instalacja systemów usuwania odpadów

Zlewy GetaCore są odpowiednie do montażu systemów 

usuwania odpadów. Urządzenia można w łatwy sposób 

zamontować praktycznie pod każdy zlew ze standardowym 

3,5” (około 90 mm) odpływem. Średnica urządzenia to 12-20 

cm a wysokość około 3cm. Przy pomocy takiego urządzenia 

odpady kuchenne są rozdrobnione i razem z wodą 

odprowadzane do odpływu. Szczegółowa instrukcja 

dołączona jest do produktu.

Rekomendowane zastosowania zawarte w instrukcji 

technicznej

Są sprawdzonym w praktyce sposobem obróbki materiału 

GetaCore i możemy go Państwu polecić. Jednak różne 

warunki i parametry towarzyszące pracy z materiałem 

GetaCore pozostają poza naszym wpływem. Dlatego 

wykluczamy wszelką gwarancję oraz ewentualne prawne 

roszczenia. Należy zawsze postępować zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa, jak również z instrukcją obsługi dołączoną 

do każdego produktu.
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