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Kezelési és ápolási
útmutató
™

HOGYAN ÉLVEZZE AZ ÉLETET A CORIAN -NAL ® ...
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Corian®

C O R I A N® K E Z E L É S I :ÚTMUTATÓ - FOLTELTÁVOLÍTÁS

Ha most vásárolt
először
otthonába
Corian -t …

GYAKORI HÁZTARTÁSI FOLTOK:

ELJÁRÁS:

Mindennapos tisztítás

A—B—C

Ecet, kávé, tea, citromlé, zöldség, festék, ketchup

A—B—C—E—I

Kenőolaj, zsír és olajszármazékok

A—B—C—D—I

… ami egy elegáns, higiénikus,

Kemény vízkő, szappan, ásványok

A—B—F—I

hosszantartó szilárd felületi anyag,

Liliom virágpor, sáfrány, karcolás, cigaretta égésfolt, cipőfényező, tinta, filctoll

A—B—C—E—I

Mercurochrome, vér, vörösbor, parfüm
Körömlemosó foltok

A—B—C—D—
E—I
A—B—C—G—I

Vas vagy rozsda

A—B—C—H—I

Jód, penész

A—B—C—E—I

®

használható a konyhai
munkafelületekhez, fürdőszobai
szaniterekhez, zuhanyozó
kabinfalakhoz, bútorokhoz és sok más
alkalmazáshoz.

TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK

Ez az útmutató megválaszolja

A. Távolítsa el a foltot puha törlőruhával.
B. Öblítse le a felületet langyos vízzel és törölje szárazra puha törlőruhával.
C. Használjon nedves ruhát enyhén dörzsölő krém tisztítószerrel (Pl. Jif active, Barkeepers
friend.
D. Műanyag dörzsfelületű tisztítófejjel (Pl. Scotch-Brite) törölje át a foltot tisztítószerrel
vagy ammónia tartalmú szilárd felületi tisztítóval. (Pl. Flash, Mr. Muscle, Comet
E Műanyag dörzsfelületű tisztítófejjel dörzsölje át a foltot fehérítővel**(Javel) Többször
dörzsölje át langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával.
F Műanyag dörzsfelületű tisztítófejjel dörzsölje át a foltot normál háztartási citrom tartalmú
Tisztítószerrel vagy ecettel. (Viakal, Limelit) Többször dörzsölje át langyos vízzel és szárítsa
fel puha ruhával
G Műanyag dörzsfelületű tisztítófejjel dörzsölje át a foltot aceton nélküli tisztítószerrel.
Többször dörzsölje át langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával
H Műanyag dörzsfelületű tisztítófejjel dörzsölje át a foltot vas vagy rozsdaeltávolítóval.
Többször dörzsölje át langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával
I Ha a folt megmarad, vegye fel a kapcsolatot a Jótállási Központunkkal (lásd alább)

A Corian® használatával és ápolásával
kapcsolatos kérdéseit, bárhova is szereli be.
Mint minden dekorációs anyag, a
Corian® is akkor a legszebb,
ha ápolják.

* Mindig körkörös mozdulatokat tegyen
** A fehérítő kifakíthatja a Corian-t, ha nem távolítják el teljes
mértékben vízzel a felületről.
(lásd alább)

MEGSZOKNI A CORIAN –t ®
Beszereléskor a Corian® munkafelület szatén fényű, Azonban a használat
során a Corian® végül felvesz egy simább, selymesebb felületet. Ahhoz, hogy
ez a tükörfény egyenletesen alakuljon ki, olvassa át kezelési útmutatónkat.
Elégedetten fogja tapasztalni, hogy a Corian® megtartja a ragyogását hosszú
időn át.
HOGYAN TISZTÍTSUK A CORIAN KONYHAI FELÜLETEKET ÉS
MOSOGATÓKAT
A Corian® nem öntisztító, bármit is mondtak Önnek!
De egyszerűen fenntartható az eredeti megjelenése!.
• A mindennapos tisztításban először mindig a legegyszerűbb módszert
próbálja!
Bár a folyadék nem hatol át aCorian®- on, érdemes a foltokat azonnal
eltakarítani. Nedves ruhával és enyhén dörzsölő krémes tisztítószerrel, vagy
normál háztartási zsíroldóval (Pl. Jif, Bar Keepers Friend). Mindig körkörös
mozdulatokkal takarítson. Ha a folt makacs, használja az alább felsorolt tisztítási
módokat.
• Hetente egyszer-kétszer végezzen szépségápolást mosogatóján!
Távolítson el minden a normál ételkészítésből származó zsír vagy olajmaradékot
mosogatószerrel vagy szilárd felületi tisztítóval.
Fújja be a mosogatót ¼ rész vízből és ¾ rész háztartási fehérítőből álló
keverékkel, hagyja rajta néhány órán át vagy éjszakára, de ne tovább, mint 16
óra. Reggel törölje le nedves ruhával. Így a mosogató gyönyörű tiszta lesz kis
erőfeszítéssel.
• A makacs foltok kezelése:
Minden problémás helyen először a legegyszerűbb megoldást próbálja ki!.
– Gyakori háztartási foltok, ecet, kávé, tea, citromlé, festék, ketchup,
vörösbor vagy zöldség : Először a legegyszerűbb módszert próbálja, majd
utána használja csak a dörzsfelületű műanyag tisztítófejet, és a
tisztítószereket vagy az ammónia tartalmú kemény felületi tisztítókat.
Csak a legmakacsabb foltok esetében, mint pl. a liliom virágpor, vagy a
sáfrány vagy kisebb karcolások, folyamodjon a műanyag dörzsfelületű
tisztítófejhez és dörzsölje be a foltot fehérítővel.
Öblítse le többször langyos vízzel és szárítsa fel puha ruhával. Mindig állítsa
helyre a tisztítás után a teljes felület fényességét nedves ruha és dörzsölő
tisztítószer használatával körkörös mozdulatokkal addig dörzsöljük, amíg a
tisztított rész fényessége beleolvad a teljes felületébe.

Ha vízkő rakódott a csapokra használjon dörzsfelületű
tisztítófejet és dörzsölje át a foltot normál citromos háztartási
tisztítószerrel, kövesse a gyártó utasításait. Öblítse le többször
langyos vízzel és szárítsa meg puha ruhával. Állítsa vissza a
felület teljes fényességét a fent leírtak szerint.

MIRE KELL VIGYÁZNI...
• Hő:
– Mindig használjon alátétet, kis (gumilábú) edénytartó állványt
vagy mosogatóba helyezhető védőrácsot a meleg edények alá,
vagy hagyja a tűzhelyről lehúzva kihűlni az edényt. Soha ne
tegyen forró edényt, különösen öntöttvasból készülteket,
közvetlenül a Corian® felületre vagy a mosogatókagylóba. Az
ilyen hőhatás minden felületet tönkretesz.
– Ha forró folyadékot öntünk közvetlenül a mosogatókagylóba
anélkül, hogy kinyitnánk a hidegvíz csapot a Corian®.felület
károsulhat.
– Mindig megfelelő méretű edényt tegyünk a főzőlapokra és
középen helyezzük el őket. A főzőlapról lelógó edény
megégetheti a környező felületeket.
• Karcolások:
Ugyanúgy, mint a többi anyagon, a Corian® felületén is
megjelennek karcolások a mindennapi használat során:
– Soha ne vágjon vagy szeleteljen a Corian® f felületen –
megkarcolja a munkafelületet ! Használjon vágódeszkát.
– A sötét, erősen pigmentes színeken jobban meglátszik a
karcolás, a por és a mindennapi elhasználódás, sérülések
nyomai, mint a világosabb, texturált színeken. (további
információt talál a színkatalógusunkban).
• Vegyi anyagok:
Ha erős vegyi anyagok (pl. festőhenger, ecsettisztító, fémtisztító,
tűzhely tisztító, tisztítószerek, amik metilén-kloridot tartalmaznak,
savas lefolyótisztítók, acetonos körömlakk-lemosók stb.)
véletlenül kiborulnak, azonnal le kell őket mosni bő szappanos
vízzel, hogy elkerüljük a munkafelületek sérülését.
A körömlakk-lemosóhoz nem acetonos tisztítószert kell
használni, majd vízzel lemosni. A felület z észrevétlen vagy
hosszantartó érintkezése vegyi anyagokkal károsíthatja azt.

DUPONTTM CORIAN

A más anyagokkal való érintkezés, mint amit a speciális
adatlap tartalmaz rongálásnak minősül, és a 10 éves limitált
termékgarancia nem érvényes rá.

®

GARANCIA

(További információta Corian® speciális adatlapban talál a Corian® terjesztőjénél a kémiai anyagok hatásáról, a tisztításáról és az általános karbantartásáról.
Du Pont de Nemours InternationalSA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Svájc (a továbbiakban ‘DuPont’)
Garantálja a következőket, a 3. pontban meghatározott időkorlátokkal:

BÁRMI IS TÖRTÉNIK, NE CSÜGGEDJEN!

A Corian® természeténél fogva „megújuló”, mivel minden irányban szilárd
és homogén. A legtöbb sérülés - beleértve a vegyi anyagok hatását,
hőhatást – a helyszínen javítható az eredeti sima, higiénikus és szilárd
felület visszaállításával.
Vegye fel a kapcsolatot a Corian® Garancia Központtal, aki meg tudja
adni az Ön helyi Corian® Minőségi Hálózati Gyártó vagy Szerviz
Központját, akik elvégzik a munkafelületek szakszerű javítását. ® A
DuPont Corian Minőségi Hálózati Szerviz Központok a DuPont által
szakszerű javítás elvégzésére kijelölt helyek.
Ők foglalkoznak beszereléssel, és karbantartási szerződést
ajánlanak a kereskedelmi ügyfeleknek, hogy a Corian®
szerelvényeket jó állapotban tartsák.
Valószínűleg a legtöbb utasítást, amit ebben a kezelési és ápolási
útmutatóban leírtunk, Ön ösztönösen követ, de ha van még
megválaszolatlan kérdése, keressen meg minket! !
DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Garancia Központ
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen, Belgium

A DuPont garantálja az eredetibeltérimunkafelület vagy dekorációs Corian szilárd felület tulajdonosának, hogy a DuPont a saját belátása szerint kicserélivagy megjavítja a
DuPont Corian szerelvényét, amit a Corian MinőségiHálózatiBeszerelő/gyártó készített, ha a termék bármilyentermékhibamiattnem funkcionálabeszereléstőlszámítottelső
10 évben. A garancia más beszállítóktólszármazó termékekre nem vonatkozik.

1.Ezagarancia kizárólagazokraa Corian® szilárdfelületekrevonatkozik,amiketa
Corian® Minőségi Hálózati Beszerelők/gyártók szereltek be a beszerelés
időpontjában hatályos beszerelésiútmutató alapján.
2. Ez a garancia nem vonatkozik a következő okok miattikárosodásra:
A. Nem rendeltetésszerű vagy nem megfelelő lakossági vagy kereskedelmi
használat, ápolás vagy karbantartás
B. Bármilyen Corian® anyag módosítása, helytelen használata, pl.
vágódeszka vagy edényalátét használatának elmulasztása
C.Azanyagbeltérispecifikációitóleltérőtulajdonságokkalrendelkezőhelyentörténő
beépítés, használat , pl. kültérihasználat
D. Fizikai, kémiaivagy mechanikaimegterhelés.
E. Erős hőhatásbólszármazósérülés (pl. közvetlenhőhatás)hanemhasználunk
alátétet, vagy hőterjedés miatti károsodás (pl. edénytartó) a Corian® beszerelési
utasításainak figyelmen kívülhagyásával.
F. A beszerelésihely nem megfelelő előkészítése, karbantartása.
G. A Corian® bármely más nem rendeltetésszerű használata a kezelési és
ápolásiútmutató alapján.
H. Vis majoresemények.
3. A DuPont™ CORIAN®
időbeosztássalérvényes:

tíz (10) éves limitált garancia a következő

C. A beszerelést a DuPont szakgyártó/beszerelő vagy a CORIAN® Szerviz
Központ végezte;
D. Olyan szerelvények, amiket a Corian használatiés ápolásiútmutatóalapján
tartanak karban, és amit a beszereléskor átvett a evő és ami csatolva van a
jótállásijegyhez is.
Ingyenes Corian® használatiés ápolásiútmutató igényelhető a helyiCorian®
terjesztőnélvagy írásban a DuPont™ Corian® -nál. (a cím a 13. pontban
található).
8. Ha a DuPont nem tudja megjavítaniaCORIAN® garanciahatályaaláeső
terméket,visszafizetiavételáratavevőneka3.pontszerintiidőbeosztásban,ha
a vevő visszaadja a hibás terméket a DuPont-nak vagy képviselőjének.
9. A garancia korlátozásai:
Sem a DuPont sem egyik beszállítója sem biztosít más közvetett vagy
közvetlen garanciát a CORIAN® felületekre. A DuPont és a beszállítói
elutasítanak mindennemű garanciaigényt, ami nem a belső és dekorációs
felületifelhasználásra vonatkozik.
10. Az itt leírtakon kívül a DuPont semmilyen formában sem felelős a Corian
felületek nem belső dekorációs felületként való kezelésének bármilyen okból
történő bekövetkezésébőleredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért.

1-3. év beszrerelés után, a DuPont hibája esetén:

11. Néhány ország korlátozza a korlátozásokat és a felelősség elhárítását a
garanciális feltételekben, tehát az itt leírt megkötések nem biztos, hogy Önre is
vonatkoznak.

100% anyagköltséget és munkadíjat tartalmaz.

12. A felelősség korlátozása:

4-6. év beszrerelés után, a DuPont hibája esetén:

Az itt leírtakon kívül a DuPont Corian nem felelős semmilyen közvetlen,
közvetett, véletlen balesetből származó, vagy következményes kárért,
semmilyen más szerződés, vagy jogi elmélet alapján, vagy kárrendezési
javaslat alapján.

75% anyagköltséget és 50% munkadíjat tartalmaz.
7-9. év beszrerelés után, a DuPont hibája esetén:

… maradunk az Ön Corian® igényeinek elkötelezett
kielégítői. Látogassa meg a weboldalunkat:
www.corian.com

B. Olyan szerelvények, amiket nem mozdítottak el a beszerelés eredeti
helyéről

50% anyagköltséget és 25% munkadíjat tartalmaz.
10. év beszrerelés után, a DuPont hibája esetén:
25% anyagköltséget és 0% munkadíjat tartalmaz.

13. Ez a tízéves (10) limitált garancia a CORIAN® hosszantartó minőségét
garantálja. Ha bármilyen kérdése van forduljon írásban a DuPont-hoz a
következő címen :
DUPONTDE NEMOURS (BELGIUM)BVBA Corian® Warranty Centre

4. A DuPont™ Corian® 10 éves limitált garancia átvételéhez szükség van a
vásárlás igazolására számla formájában az igénylőlappal együtt. (ha nincs
igazolás– nincs kifizetés).

Antoon Spinoystraat 6

5. Ez a tíz éves (10) limitált garancia a 10 év alatt átruházható .

Belgium

7. Ez a limitált garancia a következő beszerelésekre érvényes:

Fax: +32/15-47.32.64

A. 1995 április 1-je után, Európában, a Közel-keleten és Afrikában történtt
beszerelések

14. Törvényi szabályozás: Ez a DuPont™ CORIAN® 10 éves limitált
garancia a svájci törvények hatálya alá tartozik. Svájcban a genfi bíróság
iletékes kizárólagosan minden a garanciát érintő jogvita rendezésében,
beleértve az értelmezését, .és a végrehajtásávalkapcsolatos ügyeket is

B-2800 Mechelen

