
Pleje af DuPont™ Corian®

DuPont™ Corian® er skabt til en livstid med nem pleje. Følg blot nedenstående enkle retningslinjer for at holde 
dine Corian® overflader smukke.

Rutinemæssig pleje af din Corian® overflade
Brug blot sæbevand eller et almindeligt rengøringsmiddel, som fås overalt i handelen, til den daglige rengøring. 
Fjern overskydende rengøringsmiddel med en blød klud, vask overfladen af med varmt vand, og tør efter med en 
blød klud. Brug om nødvendigt en mikrofiberklud, og gnid overfladen med et ammoniakbaseret rengøringsmiddel, 
og vask derefter af med vand. Denne fremgangsmåde fjerner det meste snavs og andre rester fra dine Corian® 
overflader.
Rengør altid med en cirkulær bevægelse, fra for til bag, derefter fra side til side, og lad cirklerne overlappe, indtil 
hele området er rent. Brug ikke slibende eller mildt slibende rengøringsmidler på overflader med højglans eller 
mørke overflader. Vær opmærksom på, at kalk kan hobe sig op, hvis vand får lov til at tørre på overfladen. 
For at forhindre dette er det vigtigt at aftørre overfladen med en mikrofiberklud, så den er helt tør, efter der er 
spildt på den og efter rengøring.
Nogle farver fra Corian® kræver måske hyppigere rengøring for at opretholde en ensartet overflade.

Speciel pleje til vanskelige pletter
Rester af vanskelige pletter kan kræve mere grundig rengøring. 
Følg nedenstående anbefalinger for effektivt at fjerne disse specielle pletter fra dine Corian® overflader og forme.

Eddike, kaffe, te, citronsaft, grønsagssaft, farvestoffer, ketchup, liljepollen, safran, lette ridser, brændemærker 
fra cigaretter, skopudsemiddel, blæk, filtpenne, jod, meldug, merkurokrom, blod, rødvin, parfume: Brug en 
fugtig mikrofiberklud og et let slibende rengøringsprodukt (dog ikke på overflader med højglans eller mørke 
overflader).

Fedtstof, smørelse og olierester: Brug en mikrofiberklud, og gnid pletten med lidt fortyndet blegemiddel. Vask 
flere gange med varmt vand, og tør efter med en blød klud. Blegemiddel kan misfarve DuPont™ Corian®, hvis det 
ikke fjernes helt ved at skylle efter med vand.

Hårdtvandskalk, sæbe, mineraler: Brug en mikrofiberklud, og gnid pletten med et almindeligt 
husholdningsrengøringsmiddel eller eddike, og lad stå i 2-4 minutter. Brug en ny, ren mikrofiberklud, vask 
området grundigt med vand.

Spild af neglelak: Brug en mikrofiberklud, og gnid pletten med en neglelakfjerner, der ikke indeholder acetone. 
Vask flere gange med varmt vand, og tør efter med en blød klud. Hvis pletten stadig er synlig, gentages 
fremgangsmåden, og denne gang bruges meget finkornet sandpapir; hvis pletten stadig er der, bedes du kontakte 
vores garanticenter.

Sådan forhindres permanent skade
Sørg for at følge disse retningslinjer for at forhindre permanent skade på din Corian® installation.
Undgå at få stærke kemikalier – f.eks. malingsfjernere, ovnrengøringsmidler, syreholdige afløbsrensemidler, 
acetonebaserede neglelakfjernere osv. – på din overflade. Hvis der spildes et kemikalie, skal overfladen omgående 
skylles med vand for helt at skylle kemikaliet væk. 
Brug ikke stærke kemiske midler som acetone, ovnrengøringsmidler, fortyndingsmidler, stærke syrer (klorbrinte 
osv.) eller stærke baser (kaustisk soda osv.) eller industrirengøringsmidler eller malingsopløsningsmidler. 
Hvis der spildes et kemikalie, skal overfladen omgående skylles med vand for helt at fjerne det. Brug ikke 
metalskrabere, stålbørster eller andre metalredskaber til at fjerne pletter, maling, gips eller andre stoffer. 
I tilfælde af alvorlig skade bedes du kontakte garanticenteret, DuPont™ Corian® Warranty Centre, som vil henvise 
til en lokal DuPont™ Corian® Quality Network Industrial Partner eller serviceventer for professionel afslibning 
eller reparation af din DuPont™ Corian® installation. DuPont™ Corian® Quality Network Service Centre er 
certificerede af DuPont til at udføre ekspertisereparations- eller færdiggørelsesarbejde. 
De kan også klare installationsarbejde og tilbyder vedligeholdelseskontrakter til erhvervskunder for at holde 
DuPont™ Corian® installationerne i den bedste tilstand.

Køkkeninstallationer
SÆRLIG PLEJE AF KØKKENVASKE
Fjern alle fedt- og olierester fra madlavningen fra vasken ved hjælp af et vaskemiddel eller rengøringsmiddel. 
Om nødvendigt bruges en let slibende rengøringsblok eller svamp. Fyld vasken med fortyndet husholdningsblegemiddel 
(25% blegemiddel og 75% vand), og lad stå i ½ time. Skyl derefter grundigt – så bør du have en skinnende 
ren vask uden at bruge knofedt.
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FORHINDRING AF VARME- OG ANDRE SKADER
Det er vigtigt, at du undgår at udsætte din Corian® overflade for direkte varme for at beskytte den. 
Brug altid en bordskåner, en varmebeskyttelsesplade (med gummifødder) eller en beskyttende måtte i vasken til 
varme kogegrejer, eller lad kogegrejet køle af på komfuret først. Stil aldrig varme stegepander, især af støbejern, 
direkte på en DuPont™ Corian® bordplade eller i en Corian® vask. Brug altid gryder og pander af den korrekte 
størrelse på kogepladen, og anbring dem midt på ringen. 
En for stor pande eller gryde kan svide den omgivende overflade.
Som med de fleste køkkenvaske kan materialet blive beskadiget ved, at kogende væsker hældes direkte ned i en 
DuPont™ Corian® køkkenvask uden at lade koldt vand løbe ned samtidig. 
Hvis du har en vandhane med øjeblikkeligt kogende vand, skal der altid bruges en beholder til at opsamle vandet, 
da kogende vand fra denne type vandhane kan beskadige overfladen i og omkring vasken. 
Skær ikke direkte på Corian® overflader. Brug et skærebræt.

Badeværelsesinstallationer
DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF HÅNDVASKE, BRUSEBUNDE OG BADEKAR
Rengør blot overfladen med sæbevand eller et almindeligt rengøringsmiddel for at fjerne de fleste pletter og snavs, 
som kan have ophobet sig. 
Gel- eller cremede rengøringsmidler anbefales især, sammen med en let slibende rengøringsblok eller -svamp, 
og sørg for at skylle det behandlede område grundigt. Ved at gøre dette bevares den oprindelige matte overflade. 
Nogle stoffer som blæk, kosmetik og farvestoffer kan afsætte farve på overfladen efter forlænget kontakt med den. 
Alle disse kan nemt fjernes ved at følge de særlige anvisninger for vanskelige pletter.

BEMÆRK
Mennesker med nedsatte motoriske evner eller med sensoriske og/eller kognitive svækkelser (herunder børn) må 
ikke bruge brusebunde og badekar, når de er alene.
For din personlige sikkerhed skal de bruges ved en vandtemperatur på højst 40° C.
Undgå at bruge dem i nærheden af eller under brug af elektriske maskiner.
Vær særlig opmærksom under brug af brusebunde og badekar alene eller efter indtagelse af medicin.

Garanteret kvalitet
Med den rigtige pleje kan din Corian® overflade blive ved med at se ud som ny. 
Din DuPont™ Corian® overflade har en begrænset installationsgaranti, forudsat at fremstilling og installation 
udføres af en Corian® Industrial Partner og et medlem af Corian® Quality Network. Hvis du beslutter at sælge 
dit hjem, kan din garanti overføres til de nye ejere. Besøg vores websted (www.corian.com) for at få yderligere 
oplysninger og for at læse garantivejledningen for dit produkt.

Disse oplysninger er baseret på tekniske data, som E. I. du Pont de Nemours and Company og dennes associerede selskaber (“DuPont”) 
anser for at være pålidelige, og de er beregnet til brug for personer med tekniske færdigheder og efter disses eget skøn og for egen 
risiko. DuPont kan ikke garantere og garanterer ikke, at disse oplysninger er fuldstændig aktuelle eller nøjagtige, selv om alt er gjort 
for at sikre, at oplysningerne altid er så aktuelle og nøjagtige som muligt. Eftersom anvendelsesbetingelserne er uden for DuPonts 
kontrol, fremsætter DuPont ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til oplysningerne eller 
dele deraf, herunder eventuelle garantier for ejendomsforbehold, ikke-krænkelse af andres ophavsret eller patentrettigheder, 
salgbarhed eller egnethed eller hensigtsmæssighed for ethvert formål og påtager sig ingen forpligtelse eller ansvar for oplysningernes 
nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed. Der bør ikke stoles på, at disse oplysninger kan danne grundlag for oprettelse af 
specifikationer, designs eller installationsvejledninger. De personer, som er ansvarlige for anvendelse og håndtering af produktet, er 
ansvarlige for at sikre, at designet, fremstillingen eller installationsmetoderne ikke udgør nogen fare for helbredet eller sikkerheden. 
Der bør ikke gøres noget forsøg på at udføre specifikations-, design-, produktions- eller installationsarbejde uden passende træning 
eller uden det rigtige personlige beskyttelsesudstyr. Intet heri bør opfattes som en bevilling til at virke under eller en anbefaling til at 
overtræde patentrettigheder. DuPont påtager sig intet ansvar for anvendelse af eller resultater opnået ved hjælp af sådanne 
oplysninger, enten dette skyldes forsømmelighed fra DuPonts side eller ikke. DuPont påtager sig intet ansvar for (i) eventuelle skader, 
herunder erstatningskrav vedrørende specifikation, design, fremstilling, installation eller kombination af dette produkt med noget 
andet produkt eller produkter eller for (ii) specielle, direkte, indirekte eller deraf følgende skadeserstatninger. DuPont forbeholder sig 
retten til at udføre ændringer af disse oplysninger og af denne ansvarsfraskrivelse. DuPont vil gerne opfordre til, at du gennemgår 
disse oplysninger og denne ansvarsfraskrivelse med jævne mellemrum af hensyn til eventuelle opdateringer eller ændringer. Din 
fortsatte adgang til eller anvendelse af disse oplysninger vil blive betragtet som din accept af denne ansvarsfraskrivelse med eventuelle 
ændringer, samt at du anser disse standarder for meddelelse om ændringer for at være rimelige.
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