Aanbevolen verwerking | Seta

Aanbevolen verwerking – GetaLit® Seta

PRODUCTBESCHRIJVING

Dekorpapier
Decorpapier
Kraftpapiere
Kraftpapier

GetaLit HPL. Hoge-druk laminaat in overeenstemming met DIN

kere fenolhars geïmpregneerd worden en een decoratieve laag,

EN 438. Type HGS = standaardkwaliteit

waarbij kleurloze hars wordt gebruikt. Seta heeft daarmee een
oppervlak met speciale eigenschappen en bijzondere uitstraling.

GetaLit Seta is een hogedruk laminaat of HPL (High Pressure
Laminate) op basis van hoge kwaliteit geïmpregneerde papier-

Toepassing

vellen die onder hoge druk en temperatuur worden uitgehard.

Decoratief laminaat met een elegant matte finish voor gebruik

Gewoonlijk heeft HPL een kern van papierlagen die met don-

binnenshuis

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Algemene kenmerken
Brandwerende eigenschappen: Type HGS: materiaalklasse DIN
4102-B2 (normaal ontvlambaar)

Materiaaleigenschappen
geschikt voor contact met
levensmiddelen volgens
EN 1186 en EN 13130

waterdamp-bestendig
volgens EN 438
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resistent tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen

stootvast volgens EN 438

hittebestendig tot 230 ° C

kleurecht volgens EN 438

slijtvastheid volgens EN 438

krasvast volgens EN 438

GetaLit Seta is een hoogwaardig laminaat met een zeer homo-

van Decoratieve Laminaten pro-K in het SHI van 1 Februari

geen mat oppervlak, dat bijzondere oppervlakte-eigenschappen

2011.) Deze verwerkingsaanbeveling is o.a. als download van

biedt, zowel door de hoge krasbestendigheid > 4N, hoge

de website http://www.pro-kunststoff.de onder „technische da-

slijtvastheid, uiterlijk en haptiek. In de essentiële kenmerken is

tenblätter“/„pro-k dekorative schichtstoffplatten“ beschikbaar.

Seta met conventionele HPL vergelijkbaar, daarom kunnen de
bekende verwerkingsmethoden en gereedschappen grotendeels

Door het bijzondere oppervlak onstaat bij GetaLit Seta o.a. een

worden gebruikt.

iets hogere hardheid van het materiaal dan bij conventionele
laminaten. Deze eigenschap van Seta-HPL vereist van de verwer-

Over het algemeen geldt daarom zowel voor Seta-HPL en voor

ker deels speciale procedures en zorgvuldigheid op basis van de

composiet elementen met Seta-HPL het (De "technische toe-

aanvullende informatie. Seta-HPL kan zowel voor oppervlakken

lichting - algemene verwerkingsaanbevelingen voor de-

en randen worden ingezet.

coratieve laminaten", van de handelsgroep de Vereniging

Test

DIN EN 438

Slijtvastheid

Ratio ≥ 3

Krasbestendigheid (N)

≥ 4 N*1

Vlekbestendigheid

Graad ≥ 3

Hittebestendigheid

Graad ≥ 3

Waterdamp-test

Graad ≥ 3

Vochtige warmte

Graad ≥ 3

Stootvastheid

≥ 20 N

* beige / crème-kleurige decors kunnen lagere waarden vertonen
1

Slijtage klassen
3 (EN 438)

Onzuiverheden
Vlekken, vuil of soortgelijke oppervlak
gebreken
Vezels, haren, krassen

Eerste slijtage

Gemiddelde

≥ 150

≥ 350

Testnorm

Eenheid

Toegestane defectgrootte

mm/m2

≤ 1,0 mm2

mm/m2

≤ 10,0 mm

Westag & Getalit QS*
visuele inspectie
Westag & Getalit QS*
visuele inspectie

* interne kwaliteitsbewaking

Toleranties
Dikte bereik

Testnorm

Eenheid

3 (EN 438)

EN 438

mm

± 0,10

Maatvastheid lengte/breedte type S

EN 438

mm

- 5 tot +10

–

–

Haaksheid/rechtheid volledige maat

EN 438

mm

0,75 mm/m

–

–

Toegestane tolerantie (hoeveelheid)

0,5 tot ≤ 1,2 mm

geen

1,2 tot ≤ 2,0 mm

2,0 tot ≤ 3,0 mm
–

–
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omgevingseisen EN HANTERING
Er zijn in wezen dezelfde omgevingseisen als voor de opslag van

tot scheurvorming leiden. De zijkanten zijn, afhankelijk van de

normale laminaatplaten. Voor de verwerking moet GetaLit Seta

opslagomstandigheden, bijzonder kwetsbaar.

ten minste 8 dagen onder de later te verwachten omgevingscondities klimatiseren.

GetaLit Seta mag niet langdurig worden blootgesteld aan direct
zonlicht of warmtebronnen, die de temperatuur van het mate-

Opslag

riaal op een bepaald gebied sterk verhogen. Voor de thermische

Bij de opslag moet er ook op worden gelet, dat de platen hori-

isolatie, adviseren wij het gebruik van thermotape in combinatie

zontaal en gestapeld op een vlakke ondergrond vrij van vocht

met aluminium tape of folie. Ten gevolge van de hardere en

met de geschuurde onderkant tegen elkaar liggen.

gladdere oppervlaken van Seta-HPL is bij de omgang speciale

Draagmateriaal dat voor de verlijming met Seta-HPL als een

zorgvuldigheid noodzakelijk.

verbindingselement wordt gebruikt moet in dezelfde omgeving
worden opgeslagen. Op deze wijze bereikt het materiaal dezelf-

Beschermingsfolie

de temperatuur en vochtgraad.

Seta wordt met een zelfklevende folie geleverd, die bij de verweking op het HPL moet blijven. Alleen bij de zijkantbewerking,

Klimaatregeling

het samenpersen en bij bewerkingen met warmte, dient de folie

Wij raden een ruimte met "normale" kamertemperatuur aan,

te worden verwijderd. Wanneer de folie bijvoorbeeld voor het

dus 18 - 22 °C bij een relatieve vochtigheid van 50 - 65%.

samenpersen er afgetrokken wordt, wordt het aanbevolen voor

Materialen die te vochtig worden opgeslagen hebben de neiging

verdere bewerkingen, indien nodig, weer een geschikte folie

om niet goed te hechten, wat kan leiden tot spanning, scheuren

aan te brengen. De geschiktheid van de folie moet dan door te

en kromtrekken. Ook kan een beschadeging van de zijkant

testen worden gewaarborgd.

VERWERKING VAN SETA-HPL
Gereedschap

4000 tpm. (zaagblad diameter 300 mm) en 10m/min. toevoer.

Door het speciale en ietwat hardere oppervlak van Seta, raden

Voor handcirkelzagen moet gebruik worden gemaakt van een

wij over het algemeen diamantgereedschap aan, dat onder-

geleiderail. Alle gereedschappen moeten altijd scherp geslepen

scheidt zich door een lange levensduur en zorgt voor een

zijn.

nauwkeurige en gelijkmatige afwerking. Ten tweede, en voor
kleinere hoeveelheden en kortere lengtes is ook gereedschap

Frezen

met hardmetalen tips geschikt. Het snijgereedschap moet altijd

Over het algemeen wordt Seta-HPL verwerkt met stabiele,

scherp worden gehouden. Het is belangrijk dat Seta-HPL niet

high-performance freesmachines en diamant- of hardmetalen

te veel verhit wordt, zoals het bijvoorbeeld als gevolg van hoge

snijgereedschappen met een hoge rondloopnauwkeurigheid.

toerentallen bij frezen kan optreden

Alle gereedschappen moeten altijd scherp geslepen zijn.

Zagen

Boren

Zowel bij zaagtafels als cirkelzagen moeten ook diamantge-

Voor het doorboren zijn met voorkeur boren voor kunststof-

reedschappen of hardmetalen zaagbladen worden gebruikt.

fen met een tophoek van ongeveer 50 - 60° en centerpunt te

Voor de zaagtafels wordt een afkortgeleider voor splintervrije

gebruiken. Om splinters aan de uitvoerzijde te voorkomen, dient

sneden aanbevolen. Als onderlegmateriaal, dat de zaagsnede-

de doorvoersnelheid van de boor continu te worden vertraagd.

breedte vermindert en daarmee de kans op splinters, wordt een

Het is ook raadzaam om met een vaste ondergrond te werken

plaat met een max. dikte van 1 mm aanbevolen.

die doorgeboord kan worden.

Indien er geen afkortgeleider beschikbaar is, kan ook een dikker

Ponsen en slagscharen

materiaal, b.v. hardboard, worden gebruikt. Aanbevolen worden

ponsen en slagscharen worden niet aanbevolen.

zaagbladen met wisseltand of trapeziumvormige platte tand bij
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PRODUCTIE VAN COMPOSIET MET SETA-HPL
Materiaal

Bewerking van composiet-elementen

Als draagmateriaal voor samengestelde elementen, raden we
alleen het gebruik van kwaliteitsspaan- en MDF-platen met zeer

J G
 ereedschappen

goede oppervlakte-eigenschappen aan, omdat een onge-

Ook bij de verwerking van composiet-elementen met Seta-

structureerd mat oppervlak meer zorg dan een gestructureerd

HPL geldt: vanwege het speciale en ietwat hardere oppervlak

oppervlak nodig heeft. Bij andere materialen moet de processor

van Seta, raden wij over het algemeen diamantgereedschap

door eigen tests de geschiktheid van de gekozen ondergrond

aan, dat wordt gekenmerkt door een lange levensduur en

bepalen.

nauwkeurige en gelijkmatige afwerking. Ten tweede en
voor kleinere hoeveelheden, respectievelijk lagere totale

Tegendruk/Backing

gemiddelde lengtes, is ook gereedschap met hardmetalen

Een samengesteld element (composiet) met Seta-HPL moet bij

tips geschikt. Het snijgereedschap moet altijd scherp worden

dragers tot 25 mm dikte symmetrisch opgebouwd zijn. Daarom

gehouden.

moet ook als tegendruk identiek Seta-HPL met dezelfde afmetingen worden gebruikt. Het is belangrijk dat de looprichting

J F ormateren van composiet-elementen

respectievelijk slijprichting van het HPL aan beide zijden gelijk is.

Zagen zie p.4. Na het formateren moeten, afhankelijk van

Voor diktes boven de 25 mm kunnen verschillende tegendruk-

de toepassing, eventueel de HPL randen (zie p.6 Afwerking)

materialen geschikt zijn,waarvan de geschiktheid door de

worden nageslepen.

processor bepaald moet worden.
Voorbereiding van uitsnedes bij composiet-elementen
Lijmen en samenpersen

Goede klimaatregeling van Seta-HPL en ondergrondmaterisaal

Voor het verlijmen van HPL, raden wij Seta PVAc dispersies

is bij uitsnedes erg belangrijk. Zelfs kleine verschillen in vochtge-

(witte lijm) aan, kwaliteit D3 of D4. De persdruk is volgens de

halte tussen Seta-HPL en draagmateriaal kunnen tot spanningen

gegevens van de lijmfabrikant, echter niet meer dan 3 bar. Seta-

leiden, die ondanks de aangegeven minimale radius, scheuren

HPL moet koud (d.w.z. bij kamertemperatuur 18 - 25°C) geperst

in de binnenste hoeken kunnen veroorzaken. Bovendien geldt,

worden, om kromtrekking te voorkomen. De uniformiteit van

deste groter de snede, deste groter de kans op scheurvorming.

de druk en de lijm moet over het gehele lijmoppervlak worden

Om scheurvorming te voorkomen, moeten bij uitsparingen en

gewaarborgd.

uitsnedes de hoeken te allen tijde afgerond worden. De binnenradius moet zo groot mogelijk worden gehouden (ten minste

Kantfineren

8 mm).

De manier van kantfineren is afhankelijk van de esthetische en
praktisch-functionele wensen en kan zowel vlak als verstek uit-

J H
 andfrees

gevoerd worden. Afhankelijk van de gekozen kleefstof zouden

De binnenste uitsparingen en uitsnedes kunnen direct met

voor het verlijmen, alle oppervlakken, behalve de te hechten

de frees worden gemaakt of met een passende radius worden

oppervlakken met plakband (Opmerking: op bestendigheid

voorgeboord, voordat de uitsnede van hoek tot hoek uitge

van de gebruikte lijm letten!) tegen overtollige lijm beschermd

sneden wordt. Scherpe hoeken veroorzaken scheuren.

moeten worden. Als kleefstof kunnen wij PVAc lijm (D3 of D4)

Bovendien moeten alle randen vrij zijn van inkepingen. Het

aanbevelen.

toerental moet op 15000 tot 18000 tpm worden ingesteld.
Er wordt een snijsnelheid van 10 m/s aanbevolen. Bovendien

Stootvoegenverlijming

wordt op de eerste plaats een één- of tweezijdige diamants-

Voor een stootvoegenverlijming geldt hetzelfde als voor het

lijper aanbevolen en anders een hardmetalen frees. Het Seta-

kantfineren. Dat wil zeggen dat de oppervlakken vooraf met

oppervlak moet b.v. door afplakken of andere voorzieningen

geschikt plakband tegen uittredende lijmresten moeten worden

worden beschermd.

beschermd.
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J Decoupeerzaag
Voor ruwe uitsnedes kan een decoupeerzaag met een

uitgevoerd worden. De HPL-zaagranden en de snijvlakken van

zaagblad voor hout en kunststof met neerwaartse tanden

de steunplaat hoekverbinding moeten zorgvuldig geschuurd

worden gebruikt, als vanaf de bovenkant wordt gezaagd. De

worden.

pendelstand moet op de middelste stand worden ingesteld.
De bovenkant moet daarbij b.v. door afplakken met plakband

Afwerking

tegen beschadigingen of splinters worden beschermd.

Het afbramen of afschuinen is mogelijk met diamant of hardmetalen plaat- of cilindervormige frezen met een hoge nauwkeu-

J Bovenfrees-tafel

righeid. In hoeken respectievelijk snijpunten moet de toevoer

Bij bovenfrees-tafels moeten één- of tweezijdige diamant- of

snelheid verminderd worden om splinters te vermeiden. De

scherpe hardmetalen gereedschappen met een freessnelheid

uiterst nauwkeurige randbewerking, met afbramen en trimmen,

van max. 10 m/s en een toevoersnelheid van 5 - 8 m/min.

verlangt bij Seta-HPL en Seta-elementen veel aandacht.

worden gebruikt.
Randverwerking handmatig: Wij raden aan , schuurpapier boven
Hoekverbindingsfrezingen

een vijl te verkiezen en in plaats van een schraapstaal een af

Hoekverbindingsfrezingen, bijvoorbeeld voor keuken werk-

steekbeitel te gebruiken. Voor het naschuren met de hand moet

bladen, moeten zoals gewoonlijk (met de handfrees: zie p.5)

schuurpapier worden gebruikt dat niet grover is dan korrel 240.

De inbouw van wastafels / bakken

Reiniging

Wastafels / bakken kunnen in een Seta-composietelement

Het oppervlak van Seta-HPL is ongestructureerd, resistent en

volgens de instructies van de fabrikant worden gemonteerd.

homogeen. Lichte verontreinigingen kunnen met een vochtige

Keramische onderbouwwastafels hebben een statische onder-

zachte doek verwijderd worden.

constructie nodig.
Sterkere verontreinigingen verwijdert men met warm water en
Uitsparingen moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in

zeep of met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel (zie

de paragraaf "uitsparingen". Voor het afdichten adviseren wij

Onderhoudsadvies SETA). Bijzonder hardnekkige vlekken zoals

kit op basis van polyurethaan of silaan gemodificeerd polymeer

verf- en lijmresten kunnen voorzichtig worden verwijderd met

(MS-polymeer).

een oplosmiddel zoals aceton. Sterke schuurbewegingen en
lange inwerktijden moeten worden vermeden.
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Onderhoudsadvies SETA

Land

Frankrijk

Nederland
/ België

Duitsland

Finland

Vingerafdrukken

Koffie

Zwarte
thee

Rode
wijn

Gedroogde
ketchup

Inkt

Nettoyant Multi-Usage Spray

+

o

+

o

–

o

St. Marc Multi-Usages Anti Bacterien

+

o

o

–

o

+

La Pierre Du Draguiste

o

o

+

+

+

o

Vigor Ultra Degraissant au Savon Noir

o

o

–

o

o

+

Glassex No.1 glas en multi-spray

–

–

–

–

o

+

Mr. Muscle Keuken Lemon Spray

+

o

+

+

o

+

Cilit Bang Power Cleaner Spray

o

o

o

o

–

+

Cif Power Cream Keuken Spray

o

o

+

+

o

+

Cif Ultra White Cream schuurmiddel

+

o

+

+

o

+

Cif Cream Citrus schuurmiddel

+

o

o

+

+

+

Dreft afwasmiddel

+

o

o

–

o

+

Bref Power Fettlöser

+

o

–

–

o

+

Frosch Zitronenscheuermilch

+

o

o

+

o

+

Sidol Küchenkraft

+

o

–

+

o

+

ATA Scheuermilch

+

o

o

+

+

+

Kiilto Keittio Puhdistaja Spray

o

–

–

o

+

o

Schoonmaakmiddel

+ goede schoonmaak resultaten | o matige schoonmaak resultaten | – geen zichtbare schoonmaak resultaten

Verdere informatie
Seta-HPL is niet geschikt voor postforming en gebruik buitenshuis.
Onder voorbehoud
Technische gegevens worden te goeder trouw en met zorg
samengesteld. Voor drukfouten en misvattingen wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bovendien kunnen, door de
voortdurende ontwikkeling van GetaLit Seta-plaatmaterialen en
veranderingen van normen en publiekrechtelijke documenten,
technische veranderingen optreden. Daarom kan de inhoud van
deze aanbeveling noch als gebruiksaanwijzing, noch als juridisch
bindende basis dienen.
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triplex/betonplex
deuren/kozijnen
laminaten/elementen
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