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 Type:   Mineralbordplade 
Materiale: 0,3 mm pålimet spåpladen (total: 23, 32, 42, 61 mm) eller 10 mm (total: 10, 

23, 32, 42, 61 mm) 
Forside:   0,3/10 mm GetaCore®  
Overflade:  Silkemat  
Bagside:   Bagside papir/laminat eller GetaCore® (angivet ved bestilling) 
Kant:  0,3 mm GetaCore®: A3, C3, D3; 10 mm GetaCore®: Kant A, B, C, D   
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.dk  
 

Materiale beskrivelse:  
GetaCore® er en mineralplade som er produceret af akrylbindemiddel sammen med naturligt 
aluminiumhydroxid.  

3 mm GetaCore® limes på en spånplade, men 10 mm kan anvendes direkte som bordplade. Det er muligt at 
få GetaCore® overflade med forskellige farver og mønstre.  

Samlinger kan laves optisk skjulte og overfladen er porefri. Dette gør GetaCore® hygiejnisk.  

Rengøring: Daglig rengøring klares let med en fugtig klud. Det anbefales efterfølgende at 
aftørre med en tør klud for at undgå kalkpletter (specielt på mørke bordplader).   
Ved snavs anvendes en opvredet klud samt almindeligt 
universalrengøringsmiddel. Fjern overskydende rengøringsmiddel med en blød 
klud, og vask overfalden af med varmt vand, og tør efter med en blød klud.  

 
 
Vedligehold:  GetaCore® kan tåle de fleste rengøringsmidler. Undgå dog brug af slibende 

eller syreholdige produkter (Disse skal fjernes omgående med rigelig vand)! 
Endvidere bør man ikke anvende vokspolitur og lignende olie/silikone baserede 
rengøringsmidler, da disse efterlader overfladen med en fedtet film, der er svær 
at fjerne igen og vil gøre at fingeraftryk fremstår tydeligere.  

 
Til fjernelse af kalkpletter, bruges en 5% eddike, fortyndet 1:1 med vand. 

 
Pletfjerning:  Vanskelige pletter der ikke forsvinder ved rens med et almindelige 

rengøringsmiddel, kan kræve mere grundig rengøring afhængigt af plettens 
type og omfang. Se hornbordplader.dk for vejledning om rens af vanskelige 
pletter som: Farvende fødevarer, fedtstof, sæbe, makeup, neglelak m.v.  
Stærkt farvende fødevarer kan forårsage pletter på særligt lyse bordplader, og 
fjernes hurtigst muligt. Generelt bør alle pletter og stærke kemikalier fjernes 
omgående, for opretholdelse af en ensartet overflade.  

 
Ridsefasthed:  Mineralbordplader er ikke ridsefaste. Anvend altid skærebræt.  

Det kan ikke undgås at der ved daglig brug af overfladen opstår små ridser i 
overfladen. Disse kan minimeres/fjernes ved regelmæssig brug af HORNs 
Monterings- & Plejesæt til silkematte overflader. Hvis overfladen trænger til en 
større opfriskning, er mineralbordplader et produkt der kan poleres op og større 
ødelagte områder kan ofte skiftes. Til dette arbejde skal der dog en fagmand til.  

 
Varme: Anvend altid bordskånere.   

En GetaCore® plade tåler kortvarig varme op til 170°C. vær dog opmærksom 
på at varme gryder/pander ofte har en temperatur på over 300°C, hvorfor der 
altid skal anvendes bordskåner til frasætning. Misfarvninger fra overophedning 
kan normalt ikke fjernes.   


