
ZARIADENIA A NÁSTROJE PRE SPRACOVANIE
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Nanášač lepidla

Napríklad od PFOHL

Použitie:
Na plošné lepenie platne GetaCore na nosič– (viac v návode na spracovanie)

Vlastnosti produktu:
• Ľahký kov
• Šírka 150 mm
• Pre rôzne typy lepidiel
• Ľahké uskladnenie vďaka praktickému stojanu
• Ľahké a rovnomerne nanášanie



3

FRÉZOVANIE / Horná fréza

Použitie: 
• frézovanie hán, drážkovanie, profilovanie
• opracovanie rohových spojov pracovných dosiek
• vyrezávanie otvorov pre drezy a umývadlá
• vyfrézovanie poškodených plôch a materiálu na opravy

Napríklad OF 2200 od spoločnosti FESTOOL
Link: http://www.festool.de/Produkte/Seiten/Produktuebersicht.aspx
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FRÉZOVANIE / Bočná fréza

Napríklad fréza OFK 500 od spoločnosti FESTOOL
Link: http://www.festool.de

Použitie: 
• ľahké a rýchle zaoblenie a zbrúsenie hrán
• odfrézovanie väčších prebytkov lepidla a materiálu,

napr. pri inštalácií drezu či umývadla
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Pílové kotúče

Použitie:
• Kotúč s negatívnym trapézovým ozubením

pre kontúrový rez

Priemer Šírka rezu   Šírka zubov Počet zubov
Kotúča v mm v mm v mm
200 2,8 30 64
250 3,2 30 80
300* 3,3 30 96
350 3,6 30 108
400 4,4 30 120
450 4,4 30 144
500 4,4 30 160

Napríklad od spoločnosti ALBIN KRAUS
Link: http://www.albinkraus.at
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FRÉZOVANIE / Stolná píla

NapríkladF45 od spoločnosti ALTENDORF
Link: http://www.altendorf.de/

Použitie: 
• Rezanie platní GetaCore
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Svorky

Napríklad svorky od spoločnosti BESSEY
Link: http://www.bessey.de

Použitie:
• Pomôcka pri plošnom lepení platne GetaCore na 

drevotriesku

• Pomôcka pri montáži umývadla

• Pomôcka pri tepelnom formovaní

• Pomôcka pri lepení profilov
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Bočné svorky

Napríklad bočné svorky od spoločnostiBESSEY
Link: http://www.bessey.de

Použitie: 
• Pomôcka pri lepení bočných a predných líšt.

Vlastnosti produktu: 
• Dvojzávitová C-svorka
• Vysoký tlak na oboch stranách svorky
• Pevná liatinová konštrukcia
• Rozpätie 0-70 mm
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Lepiace pištole

Použitie:
• Pre rôzne druhy lepidiel (lepenie platní, hrán, 

rohových spojov, vaničiek a drezov, atď.)

• Pre 50 ml alebo 250 ml kartuše

Napríklad lepiaca pištoľ 2000 spoločnosti Mercateo

Pištoľ pre 250 ml silikónové 
kartuše

Pištoľ pre 250 ml kartuše na 
lepenie spojov GetaCore

Pištoľ pre 50 ml kartuše  na 
lepenie spojov GetaCore



10

Dvojkomponentné akrylové lepidlo 50/250ml

Westag & Getalit 
Link: http://tinyurl.com/Verklebung

Použitie:
• Rôzne druhy lepenia
 GetaCore na GetaCore 
 GetaCore na akrylové sklo
 GetaCore a profily
 GetaCore a rohové spoje
 GetaCore s drezmi a umývadlami
 Pri obnove a opravách
 iné
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Vibračná brúska

Napríklad ETS 150 spoločnosti FESTOOL 
Link: http://www.festool.de

Použitie:
• Bežné brúsenie a vyhladzovanie povrchu
• Brúsenie a leštenie hrán
• Dolešťovanie na požadovanú úroveň lesku
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Nádoby a dávkovače izopropylalkoholu alebo liehu

Napríklad dávkovač spoločnosti KAISER+KRAFT
nádoba spoločnosti KAISER+KRAFT 

Link: http://www.kaiserkraft.de

Použitie:
• Nanášanie izopropylalkoholu alebo liehu na čistenie od nečistôt. 

nádobydávkovače
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Brúsne papiere / sady

Westag & Getalit AG
Link: http://tinyurl.com/schleifpads

Použitie:
• Brúsne kotúče pre leštenie povrchu, kompatibilné so všetkými bežnými 

vibračnými brúskami, priemer 150 mm.

• Sada brúsnych kotúčov pre povrch Seidenmatt:
2 x P120/ 2 x P180/ 2x P320/ 2 x SG240/ 1 x STS150

• Sada brúsnych kotúčov pre povrch Brillantglanz
2 x P120/ 2 x P180/ 2x P320/ 2 x P500/ 2x P1200/ 2x podložka 9μ / 2x plstená 
podložka

• Bežné brúsenie
• Povrchové brúsenie a leštenie hrán
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Elektrické pece

Napríklad od spoločnosti BUSSE

Link: http://tinyurl.com/heizstab

Použitie: 
• Nahrievanie a tepelné formovanie materiálu 

GetaCore

Pozor:
• Pre dôkladné nahrievanie materiálu väčších 

rozmerov (pracovné dosky, stoly a pod.) 
odporúčame ohrev pomocou dýhovacieho lisu

• Menšie kusy môžu byť ohrievané v elektrickej peci

Požadovaná teplota: 140 – 160°C

Prosím berte na vedomie, že celá hrana musí byť 
rovnomerne nahriata, inak hrozí riziko poškodenia 
(trhliny) nenahriatych častí hrany
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Vysávač prachu

Napríklad: Vysávač CTL MIDI spoločnosti FESTOOL
Link: http://www.festool.de

Použitie: 
• Odsávanie nečistôt a prachu pri frézovaní,  

rezaní, brúsení či leštení materiálu GetaCore

• Pre bežné množstvo prachu, ktorý vzniká pri 
frézovaní, či brúsení

• Vhodný aj na konečné upratovanie dielne
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Pomôcky a príslušenstvo

Westag & Getalit 

Link: http://tinyurl.com/klebhilfe

MS Polymer/ PU lepidlo
Použitie:
• Lepenie GetaCore na rámovú konštrukciu
• Plošné lepenie
• Inštalácia nerezových umývadiel a drezov 
• Inštalácia profilov parapetných dosiek a zásten

Biresin (rýchloschnúci tmel)
Použitie:
• Vyspravenie rezných hrán nosiča pri inštalácii a podmontáži vaničiek. 
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Príslušenstvo

Link: http://tinyurl.com/eckverb

Termopáska

Použitie: 
• Pre izoláciu otvoru pre osadenie sporáka

Hliníková fólia

Použitie:
• Pre ochranu špár pracovných dosiek v blízkosti rúr a 

umývačiek riadu
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Nástroje pre rohové spoje pracovných dosiek

Westag & Getalit 
Link: http://tinyurl.com/eckverb

Nástroje a príslušenstvo pre rohové spoje:
• 30mm kopírovací krúžok
• Horná fréza so 16 mm stopkovou frézou
• Rohová šablóna
• Súprava GetaCore pre rohový spoj, obsahuje: 2 GC spojky, 2 spojovacie sety 

vrátane lamiel a lepidla
• GetaCore dvojkomponentné akrylové lepidlo (je nutné objednať zvášť, podľa

farby k príslušnému dekóru)
• Lamelová drážkovacia fréza
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Opravy

Potrebné príslušenstvo a nástroje

• Fréza C,16,12 a 15° Typ C02.1
• GetaCore súprava na opravu, krúžky pre opravu – priemer 

340/260/180/50 mm
• GetaCore šablóny pre plochy (pozdĺžne)
• GetaCore šablóna na vyrezanie obrysu kruhu pre opravu 340/260/180/50
• GetaCore šablóna na vyrezanie kruhu pre opravu 340/260/180
• GetaCore šablóna na frézovanie krúžkov pre opravu 340/260/180/50
• GetaCore materiál vo zvolenom dekóre hrúbky 3mm
• GetaCore dvojkomponentné akrylové lepidlo
• Brúsne papiere
• Svorky
• Frézy
• Kopírovací krúžok 30mm.
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Podmontáž umývadla pod 3mm platňu GetaCore

Pre typy umývadiel GC-R-450, GC-R-162, GC-RU-370, GC-OV-562, GC-SO-465/335

Potrebné príslušenstvo:
• 30mm kopírovací krúžok
• Hliníkový nadsatvec AR 089.68
• Frézka C 16.12 oder C 02.13
• Falcovacia frézka C 16.2 s kopírovacím krúžkom
• Profilová stopková fréza R=3 mm C 08.V3 s kopírovacím krúžkom
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Podmontáž umývadla pod 10mm platňu GetaCore

Pre typy umývadiel GC-R-450, GC-R-162

Potrebné príslušenstvo:
• 30mm kopírovací krúžok
• Hliníkový nadsatvec AR 089.68
• Frézka C 16.12 oder C 02.13
• Falcovacia frézka C 16.2 s kopírovacím krúžkom
• Kónická frézka C 16.5 s kopírovacím krúžkom
• Profilová stopková fréza R=3 mm C 08.V3 s kopírovacím krúžkom
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Podmontáž umývadla pod 10mm platňu GetaCore

Pre typy umývadiel GC-R-450, GC-R-162, GC-RU-370, GC-OV-562, GC-SO-465/335

Potrebné príslušenstvo:

• 30mm kopírovací krúžok
• Hliníkový nadsatvec AR 089.68
• Frézka C 16.12 oder C 02.13
• Falcovacia frézka C 16.2 s kopírovacím krúžkom
• Profilová stopková fréza R=3 mm C 08.V3 s kopírovacím krúžkom



SUMÁR

Tento materiál slúži len ako odporúčania výrobcu.
Zvlášť odkazy na jednotlivé typy produktov je možné brať len ako nezáväzné doporučenia.

Priamo od firmy Westag&Getalit môžete objednať tieto materiály
a komponenty:

- GetaCore platne 3 mm/10 mm, hranovacie pásiky
- GetaCore zásteny a profily
- GetaCore umývadlá, drezy, vaničky vo vybraných dekóroch
- Príslušenstvo k drezom a umývadám (sifóny, manžety)
- GetaCore akrylové lepidlo v príslušnej farbe (50 ml / 250 ml)
- Pištole na GetaCore lepidlá (50 ml / 250 ml)
- Brúsne sady a návody
- High Glos leštiace mlieko
- Sada na rohový spoj
- Termoizolačnú pásku a ALU pásik na izoláciu rezných plôch nosiča
- Čistič a sadu na údržbu
- Pre podrobnejšie inštrukcie si pozrite naše inštruktážne videá na 

www.getacore.sk


