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VERWERKINGS-AANBEVELINGEN – GETALIT® MONDO LAMINATEN/SAMENGESTELDE ELEMENTEN

PRODUCT-OMSCHRIJVING

Speciaal overlay

Kraftpapieren

Decor papier

GetaLit HPL Mondo. Hogedruklaminaat in matte oppervlakte in navolging van 

DIN EN 438, oppervlakte met beschermende folie, type HGP: postforming kwaliteit

 Applicatie

Decoratief laminaat in mat en anti-fingerprint oppervlakte voor toepassing in 

binnenruimten.

 Algemene eigenschappen

Brandgedrag: 

Type HGP: Euroklasse EN 13501-1, D-s2, d0 

*(als samengestelde element op drager of houtbasis met nominale dikte ≥12mm)

 MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

anti-fingerprint bestand tegen 

waterdamp 

volgens EN 438

bestand tegen 

gangbare schoon-

maakmiddelen

stootvast 

volgens 

EN 438

lichtecht volgens 

EN 438

slijtvast volgens 

EN 438

krasvast volgens 

EN 438

probleemloos 

voor levensmid-

delen volgens 

aanbeveling  

EN 1186 en  

EN 13130

hittebestendig 

volgens EN 438

GetaLit met het oppervlak Mondo is een hoogwaardig 

laminaat met een zeer homogene en matte uitstraling dat 

zijdezacht aanvoelt en bijzondere eigenschappen zoals 

antifingerprint heeft. 

Over het algemeen geldt daarom voor zowel Mondo-HPL als 

voor samengestelde elementen met Mondo-HPL het Technische 

informatieblad – Algemene aanbevelingen voor verwerking van 

decoratieve laminaten van de vakgroep Decoratieve hpl-platen 

van de vereniging pro HPL("Fachgruppe Dekorative Schichtstoff-

platten des Verbandes pro HPL”).  

U kunt deze aanbevelingen voor verwerking o.a. downloaden 

via de website www.pro-hpl.org/info-service. De postformeer-

baarheid en de verspanende bewerking wordt verderop in de 

brochure nader toegelicht. 

Mondo-HPL moet vanwege het bijzondere oppervlak zorgvuldig 

en op een speciale manier volgens de volgende aanvullende 

wenken worden behandeld. Mondo-HPL kan zowel worden 

toegepast voor oppervlakken als voor kanten.
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Test Norm Evaluatie

Waterdamp test DIN EN 438-2 Graad 4

Vlekkenbestendigheid DIN EN 438-2 ≥ Graad 3

Stootvastheid DIN EN 438-2 Graad 3

Hittebestendigheid DIN EN 438-2 Graad 3

Lichtechtheid DIN EN 438-2 Grijsschaal 4-5

Slijtvastheid DIN EN 438-2 Karakteristiek 4 (IP ≥ 350)

Krasvastheid DIN EN 438-2 Graad 3

Contaminaties Norm Unit Evaluatie

Vlekken, vuil of similaire 
oppervlakte feilen

Westag & Getalit Kwaliteits-
systeem, onderzocht

mm²/m² ≤ 1,0

Fibers, haren, krassen
Westag & Getalit Kwaliteits-
systeem, onderzocht

mm/m² ≤ 10,0

Toleranties Norm Unit Dikten

      0,7 mm

Dikte DIN EN 438 mm ± 0,10

Stabiliteit afmetingen lengte/
breedte 

DIN EN 438 mm van - 5 tot + 10

Loodrechtigheid/rechtheid 
compleet maat

DIN EN 438 mm 0,75 mm/m

Toegestaan minder maten 
(kwantiteit) *

    geen

* Basisprogramma      

Graad 1: oppervlakte beschadiging 
Graad 2: duidelijke verandering van glansgraad en/of kleur
Graad 3: matige verandering van glansgraad en/of kleur
Graad 4: lichte verandering van glansgraad en/of kleur, alleen zichtbaar onder een bepaalde kijkhoek
Graad 5: geen zichtbare veranderingen

Het Mondo-oppervlak kan met normaal schoolkrijt worden beschreven.

 VERDERE INFORMATIE
GetaLit met het oppervlak Mondo is niet geschikt voor toepassingen buiten.
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 OMGEVINGSVOORWAARDEN
In principe gelden dezelfde omgevingsvoorwaarden als bij de 

opslag van normale HPL-platen. Voor verwerking moet GetaLit 

met het oppervlak Mondo ten minste 8 dagen acclimatiseren 

onder omgevingsvoorwaarden die later ook bij de verwerking 

worden verwacht. 

 Opslag/acclimatiseren

Wij adviseren een ruimte met normaal klimaat, d.w.z. 18 – 22° 

C bij een relatieve luchtvochtigheid van 50 – 65%. Materialen 

die in te vochtige omstandigheden worden opgeslagen, hebben 

de neiging tot onvolledige verlijming. Dit kan spanningen, 

scheurtjes en kromtrekken veroorzaken. Ook kan beschadiging 

van de kanten leiden tot haarscheurvorming. De kanten dienen 

daarom bij opslag speciaal te worden beschermd. GetaLit met 

het oppervlak Mondo mag niet gedurende langere tijd worden 

blootgesteld aan direct zonlicht of hittebronnen, die de tempe-

ratuur van het materiaal op een beperkte plek sterk verhogen. 

Als thermische isolatie wordt het gebruik van isolatietape in 

combinatie met aluminiumtape en -folie aanbevolen. Ook op 

grond van het hardere oppervlak van Mondo-HPL is bij verwer-

king uiterste zorgvuldigheid geboden. 

Bij opslag dient u er tevens op te letten dat de platen hori-

zontaal en aaneengesloten op een vlakke ondergrond, vrij van 

staand vocht of natheid met geslepen onderzijden tegen elkaar 

liggen. Dragermateriaal dat gebruikt wordt voor het verlijmen 

met Mondo-HPL als samengestelde element, kan het beste in 

dezelfde omgeving worden opgeslagen. Op die manier krijgen 

de materialen dezelfde temperatuur en komt het vochtgehalte 

beter overeen.

 Beschermende folie

Mondo wordt geleverd met een zelfklevende beschermende 

folie die bij bewerking op de HPL moet blijven zitten. De folie 

moet alleen verwijderd worden bij het bewerken van kanten,  

het samenpersen en bij bewerkingen waarbij warmte wordt 

gebruikt. Het is raadzaam, voor verdere bewerkingsstappen  

de oppervlakte te beschermen.

 BEWERKING VAN MONDO HPL

Gereedschap

In vergelijking met standaard GetaLit HPL kan Getalit Mondo-HPL 

dankzij het toegepaste afwerkingsmateriaal worden bewerkt met 

hardmetalen gereedschap. Bij bewerking van grotere hoeveelhe-

den is het gebruik van diamantgereedschappen aan te bevelen. 

Daarnaast dienen de algemene aanbevelingen voor verwerking 

van GetaLit HPL voor wat betreft opslag, be- en verwerking in 

acht te worden genomen.

Door middel van frezen op houtbewerkingsmachines en 

met gebruikmaking van de aangegeven resp. gelijkwaardige 

gereedschappen moet er een kant zonder splinteren worden 

gemaakt. Als er ander gereedschap wordt gebruikt kan er een 

witte snijkant ontstaan. Het verdient daarom aanbeveling eerst 

een proefplank te bewerken.

Wij bevelen de volgende gereedschappen aan:

 J    Formaatcirkelzaagbladen 
Voor een extra zuivere zaagsnede in combinatie met een 

voorritsinrichting kunt u o.a. cirkelzaagbladen van Leitz Ra-

zorCut Excellent gebruiken. Als de witte laag in het snijbereik 

na het zagen afbrokkelt kunt u de kant het beste bijschuren 

met schuurpapier of frezen (fase of rechte voegfrees).

  J    Voegfreeskoppen op kantenlijmmachines en schachtfre-

zen voor bovenfreesmachines 
Voegen frezen is mogelijk met 2 tot 5 spindels. De ashoeken voor 

bewerking van GetaLit Mondo mogen niet kleiner dan 45° zijn.  

Voorbeeld 1: 

Ashoek: 70° 

Gereedschap: z = 3 

Toerental: n = 9000 min-1 

Doorvoer: vf = 15 m/min 

Tanddoorvoer: fz = 0,55 mm 

Voorbeeld 2: 

Ashoek = 70° 

Gereedschap: z = 2+2 

Toerental: n = 18000 min-1 

Doorvoer: vf = 12 m/min 

Tanddoorvoer: fz = 0,17 mm 

Geschikt voor bewerking zijn o.a. de volgende typen ge-

reedschap: Leitz bovenfrees Diamaster Plus³ Edge Expert, 

Z3+3 / Leitz bovenfrees Diamaster Quattro EdgeExpert / 

bovenfrees Diamaster PRO Edge Expert

  J    Verspaner 
Voorbeeld: 

Toerental: n = 6000 min-1 

Doorvoer: 30 m/min 

  J   Boor 
Deuvel-, doorgangs- en cilinderkopboor 

Toerental: n = 4500 min-1 (bereik: 3000-12000 afhankelijk 

van boortype en doorvoer) 

Doorvoer: vf = 1,5 m/min 

De toepassing van GetaLit Mondo voor horizontale oppervlak-

ken die sterk worden belast (bv. toonbanken met kassa, tafels in 

wegrestaurants etc.) wordt niet aanbevolen.

VERWERKINGS-AANBEVELINGEN – GETALIT® MONDO LAMINATEN/SAMENGESTELDE ELEMENTEN
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Materiaal

Als drager voor samengestelde elementen adviseren wij het 

gebruik van alleen kwaliteitsspaan- en MDF-platen met zeer 

goede eigenschappen voor wat betreft het oppervlak, want een 

ongestructureerd mat oppervlak vergt meer zorgvuldigheid dan 

een gestructureerd oppervlak. Bij het gebruik van andere mate-

rialen moet de verwerker door middel van tests zelf veiligstellen 

dat het gebruikte dragermateriaal geschikt is.

 Onderlaag als evenwicht

Een samengesteld element met Mondo-HPL moet bij dragers 

met een dikte tot 25 mm altijd symmetrisch zijn opgebouwd. 

Daarom dient als evenwicht identiek Mondo-HPL in dezelfde 

sterkte te worden toegepast. Het is van belang dat de loop-

richting resp. schuurrichting van het HPL aan beide zijden gelijk 

is. Bij dikten boven de 25 mm kunnen andere materialen als 

onderlaag worden gebruikt. De verwerker moet door middel van 

tests zelf veiligstellen dat het gebruikte materiaal geschikt is.

 Lijmen en samenpersen 

Voor het lijmen van Mondo-HPL zijn PVAc-emulsies (witte hout-

lijm) in de kwaliteit D3 of D4 geschikt. De persdruk dient op ba-

sis van de informatie van de lijmproducent te worden gekozen, 

maar mag niet hoger zijn dan 3 bar. Mondo-HPL moet koud (op 

kamertemperatuur 18 - 25°C) worden geperst om kromtrekken 

te vermijden. Er dient te worden gezorgd voor gelijkmatigheid 

van de druk en de aangebrachte lijm over het volledige lijmop-

pervlak. Naast de vermelde lijm kan ook smeltlijm of heatseal-

lijm worden gebruikt. De aanbrengtemperatuur op de drager 

ligt normaal bij ca. 140° C, de aanbrenghoeveelheid bedraagt 

60–80 g/m2, de samenvoegtemperatuur ligt bij 40–60° C. Het 

aandrukken vindt plaats met een wals of in het ideale geval met 

een stationaire pers.

 Lijmen van kanten

De manier waarop de kanten gelijmd worden is afhankelijk van 

de wensen van de klant en de praktische mogelijkheden. De 

kanten kunnen zowel stomp als onder verstek worden verlijmd. 

Al naar gelang het type lijm moeten voor het verlijmen alle 

oppervlakken, behalve die gelijmd moeten worden, met tape 

beschermd worden tegen uitlopende lijm. Let erop dat de tape 

bestand is tegen de gebruikte lijm! PVAc-lijm (D3 of D4) is in 

principe geschikt.

 Lijmen van stootvoegen

Voor het lijmen van stootvoegen volgt u de aanbevelingen 

voor het lijmen van kanten. Dat wil zeggen dat het oppervlak 

vooraf met een geschikte tape beschermd moet worden tegen 

uitlopende lijm.

 Bewerking van sandwichelementen

Zie bewerking Mondo-HPL.

 Informatie betreffende het voorlopig karakter: Onze tests 

en aanbevelingen worden naar beste weten en met bijzondere 

zorgvuldigheid uitgevoerd en verstrekt. Wij zijn niet aansprake-

lijk voor drukfouten, normfouten en onjuistheden. Daarnaast 

kunnen er door de voortdurende doorontwikkeling of wijzigin-

gen van normen en publiekrechtelijke documenten technische 

wijzigingen ontstaan. De inhoud van deze aanbeveling kan 

derhalve noch als gebruiksaanwijzing noch als bindende gronds-

lag dienen. Receptuurwijzigingen bij producenten en/of niet 

vakkundige toepassing/verwerking kunnen leiden tot afwijkende 

testresultaten en liggen buiten onze invloedssfeer. Wij kunnen 

daarom geen garantie verlenen. 

 REINIGING

Het oppervlak van Mondo-HPL is ongestructureerd en tegelijker-

tijd bestendig en homogeen. Lichte verontreinigingen kunnen 

worden verwijderd met een zacht, vochtig doekje.

Sterkere verontreinigingen verwijdert u het beste met een warm 

zeepsopje of een gebruikelijk reinigingsmiddel.

 MAKEN VAN SAMENGESTELDE ELEMENTEN MET MONDO HPL
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NOTITIES
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