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DuPont™ Corian® -hoito
DuPont™ Corian® Solid Surface kehitettiin antamaan asiakkaille helppohoitoisia pintoja koko elämän
ajaksi. Noudattamalla tässä annettuja helppoja ohjeita voit pitää Corian®-pintasi kauniina.
Corian® työtason rutiinihoito
Työskentelypinta voi olla matta, satiini, puolikiiltävä tai kiiltävä. Useimmissa on satiini pinta. Kaikissa
Corian®-altaissa on myös satiinipinta.
Saippuavesi, ammoniakkipohjaiset pesuaineet (ei ikkunanpesuaineet) tai yleisesti saatavilla olevat kiinteiden
pintojen pesuaineet poistavat useimmat liat ja jäämät kaikentyyppisiltä pinnoilta. Vaikeisiin jäämiin
tarvitaan hiukan voimakkaampaa pesuainetta. Voit puhdistaa työskentelypintasi ja altaasi oikein tämän
esitteen suositusten avulla. Älä käytä hankaavia tai lievästi hankaavia pesuaineita kiiltävillä pinnoilla.
Jos veden annetaan jäädä työskentelypinnalle, siihen saattaa kertyä kattilakiveä. Tämä estetään pyyhkimällä
pinta täysin kuivaksi mikrokuituliinalla tai vastaavalla roiskeiden ja pesun jälkeen.
Tietynväriset Corian®-pinnat on puhdistettava useammin yhdenmukaisen sävyn säilyttämiseksi.
Tummemmat värit ovat yleensä vaaleita vaativampia. Ajan mittaan oikeinkin hoidetulle työskentelypinnalle
muodostuu patinaa, joka muuttaa pinnan ulkonäköä. DuPont™ Corian® -laatuverkoston kumppani tai
huoltokeskus voi huoltaa pinnan entiselleen.
Työskentelypinnat
Voit käsitellä erityiset tahrat oikeassa sarakkeessa olevien vaiheiden avulla seuraavassa järjestyksessä:
Päivittäinen puhdistus:

A-B-C

etikka, kahvi, tee, sitruunamehu, vihannesmehu, väriaineet, ketsuppi

A-B-C-E-H

rasva- ja öljyjäämät

A-B-C-D-H

kattilakivi, saippua, mineraalit

A-B-F-H

siitepöly, sahrami, heikot naarmut, tupakan polttamat jäljet, kengänkiillote,
muste, tussikynä

A-B-C-E-H

Mercurochrome (elohopeaa sisältävä antiseptinen aine), veri, punaviini, hajuvesi

A-B-C-D-E-H

kynsilakkaroiskeet

A-B-C-G-H

rauta tai ruoste

A-B-C-H

jodi, home

A-B-C-E-H

PUHDISTUSMENETELMÄT:
Puhdista aina pyörivällä liikkeellä edestä taaksepäin ja sitten sivusuunnassa limittäen ympyröitä,
kunnes koko pinta on puhdistettu. Älä käytä vähänkään hankaavia pesuaineita.
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Poista liika aine pehmeällä liinalla.
Huuhtele pinta lämpimällä vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
Hankaa tahraa mikrokuituliinalla ja ammoniakkipohjaisella pesuaineella, huuhtele lopuksi vedellä.
Hankaa tahraa mikrokuituliinalla ja laimennetulla valkaisuaineella*. Huuhtele useita kertoja
lämpimällä vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
Käytä kosteaa mikrokuituliinaa ja lievästi hankaavaa puhdistusainetta.
Hankaa tahraa mikrokuituliinalla ja tavallisella kattilakiven poistoaineella tai etikalla ja odota 2–4
minuuttia. Käytä uutta, puhdasta mikrokuituliinaa ja huuhtele alue perusteellisesti vedellä.
Hankaa tahraa mikrokuituliinalla ja asetonia sisältämättömällä kynsilakan poistoaineella. Huuhtele
useita kertoja lämpimällä vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
Jos tahra ei häviä, ota yhteys takuukeskukseemme (tiedot tämän esitteen lopussa).

* Valkaisuaine voi muodostaa läiskiä DuPont™ Corian® -pintaväriin, jos sitä ei huuhdella hyvin vedellä aineen käytön jälkeen.

Pesualtaat
Poista altaasta ruoanvalmistuksen jäljiltä jääneet rasva- ja öljyjäämät nestemäisellä tai Solid Surface
-pesuaineella. Käytä tarvittaessa lievästi hankaavaa pesutyynyä tai -sientä. Täytä allas tavallisella laimennetulla
valkaisuaineella (25 % valkaisuainetta ja 75 % vettä) ja odota 1/2 tuntia. Huuhtele hyvin jälkeenpäin – saat
puhtaan altaan vähällä vaivalla.
Lämpövaurioiden estäminen
Corian®-pintaa on suojattava suoralta lämpöaltistukselta. Käytä aina suojalevyä, pannunalustaa (jossa on
kumijalat) tai allasmattoa ennen kuumien astioiden asettamista pinnalle tai jätä ensin astia jäähtymään
liedelle. Älä koskaan aseta kuumia kattiloita tai pannuja, etenkään valurautaisia astioita, suoraan DuPont™
Corian® -pinnalle tai -altaaseen. Käytä liedellä aina oikeankokoista astiaa ja keskitä se levyn päälle. Liian
suuri astia voi polttaa ympäröivän alueen pinnan.
DuPont™ Corian® -altaan pintamateriaali voi vaurioitua, jos sen päälle kaadetaan suoraan kuumia nesteitä
laskematta samalla kylmää vettä altaaseen. Jos sinulla on vesihana, josta tulee suoraan kiehuvaa vettä, se
on aina kerättävä astiaan, koska tämäntyyppisestä hanasta tuleva kiehuva vesi voi aiheuttaa pintavaurioita
altaaseen ja sen ympärille.
Muiden vaurioiden estäminen
Vaurioitunut Corian®-pinta voidaan korjata useimmissa tapauksissa. Noudata näitä ohjeita, jotta voit
välttää mahdolliset pysyvät Corian®-pintojen vauriot.
•
Vältä vahvojen kemikaalien, kuten maalinpoistoaineiden, uuninpuhdistusaineiden, happoa
sisältävien viemäriputkien aukaisuaineiden, asetonipohjaisten kynsilakanpoistoaineiden, joutumista
työskentelypinnalle. Jos roiskeita syntyy, huuhtele pinta heti vedellä kemikaalin perusteellista
poistamista varten.
•
Älä käytä Corian®-työskentelypintoja suoraan leikkuualustana. Käytä leikkuulautaa.
Taattua laatua
Oikein hoidettuna Corian®-työskentelypinta näyttää jatkuvasti uuden veroiselta. DuPont™ Corian® Solid
Surface -pinnalla on 10 vuoden rajoitettu asennustakuu silloin, kun sen kokoaa ja asentaa Corian®kumppani, joka on Corian®-laatuverkoston jäsen. Jos päätät myydä kotisi, takuu voidaan siirtää uudelle
omistajalle. Kattavat tiedot takuusta ovat nähtävissä verkkosivustossamme (www.corian.com).
Jos kyseessä on vakava vaurio, ota yhteys DuPont™ Corian® -takuukeskukseen (tiedot tämän esitteen
lopussa), josta sinut ohjataan paikallisen DuPont™ Corian® -laatuverkoston kumppanin luo tai
huoltokeskukseen DuPont™ Corian® -pinnan ammattimaista uudelleenhiomista tai korjaamista varten.
DuPont™ Corian® -laatuverkoston huoltokeskuksilla on DuPontin valtuutus suorittaa ammattimaisia
korjaus- ja viimeistelytöitä. Ne voivat myös hoitaa asennuksen ja tarjota huoltosopimuksia kaupallisille
asiakkaille DuPont™ Corian® -pintojen pitämiseksi loistokunnossa.

OTA YHTEYTTÄ!
Corian®-Takuukeskus:
bi-warranty@dupont.com

Paikalliset Myyntikonttorit:
+358 (0)9 661477 NOMART Oy (Suomi)
www.corian.com
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