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Vedligeholdelse af Corian®
Tillykke med Deres nye bordplade i Corian® fra

.

Corian® er et usædvanligt slidstærkt materiale, der er skabt til at blive brugt, altså et uovertruffen valg, hvor
krav om holdbarhed sættes højt. Samtidig er Corian® meget velegnet til kombination med andre materialer.
Før ibrugtagning:
Inden ibrugtagning rengøres Corian® grundigt med varmt sulfovand, og tørres evt. efter med en ren klud.
Daglig rengøring:
Corian® er et homogent materiale, der afskyr væsker og hindrer bakteriedannelse. Pletter fjernes
med vand eller et salmiakbaseret rengøringsmiddel. Vanskelige pletter fjernes med skurepulver (skure creme
kan også anvendes) og en skuresvamp. Efter rengøring , tørres efter med en ren tør klud.
Vanskelige pletter:
Pletter og mærker efter f.eks. graffiti eller cigaretter gør ingen skade på Corian®. De kan let fjernes med en
skuresvamp og skuremiddel.
Snit og ridser:
Dybe snit og ridser, er også mulige at fjerne. Dette gøres med sandpapir, og her er det vigtigt at vælge rigtige
typer og kornstørrelse. Vi anbefaler at man tager kontakt til fagmanden, inden sådanne "skrammer" forsøges
fjernet.
Selv ret store ridser kan fjernes i Corian®. Vi anbefaler altid at bruge fagmanden til den slags udbedringer.
Kemikalier:
Koncentrerede syrer eller lud kan efterlade mærker på Corian® efter længere tids kontakt.
Sådanne mærker kan normalt fjernes med vand, almindelig rengøringsmiddel og en skuresvamp.

Vedligeholdelse:
For at opretholde og vedligeholde kvaliteten af Corian®, anbefales grundig vedligehold/rengøring
1 – 2 gang om året, med en særlig Corian® plejepakke.
Denne behandling letter tillige den daglige rengøring.
Plejepakken kan købes hos Deres Corian® forhandler.
Plejepakken består af følgende produkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Composite cleaner 250 ml
Composite sealer 250 ml
Abralon 500 (slibeark)
Abralon 1000 (slibeark)
Skuresvamp
Microfiberklud
Fiberklud
Håndtag for slib
Brugsanvisning for rengøring

