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SLOVENŠČINA 

Skrb za kompozitne površine DuPont™ Corian®
 

Kompozitne površine DuPont™ Corian® smo ustvarili tako, da boste zanje enostavno skrbeli skozi njihovo 
celotno življenjsko dobo. Če želite, da bodo vaše površine Corian® videti čudovito, upoštevajte smernice, 
navedene v tem priročniku. 

Vsakodnevna nega vaših površin Corian®  
Za vsakodnevno čiščenje uporabljajte milnico ali široko dostopna površinska čistilna sredstva. 
Odvečno čistilno sredstvo odstranite z mehko krpo, nato pa površino sperite s toplo vodo in osušite z mehko 
krpo. 
Po potrebi uporabite krpo iz mikrovlaken in površino zdrgnite s čistilnim sredstvom na osnovi amoniaka, nato pa 
površino sperite z vodo. Tako boste s površin Corian® odstranili večino umazanije in ostankov. 
Vedno čistite s krožnimi gibi in čiščenje pričnite na sprednjem delu, nadaljujte proti zadnjemu delu in od ene 
strani do druge, pri čemer naj se vaši krožni gibi prekrivajo, dokler ni očiščeno celotno območje. Na površinah z 
visokim sijajem ali na temnih površinah ne uporabljajte abrazivnih ali blago abrazivnih čistilnih sredstev. 
Če pustite, da se razlita voda posuši na površini, lahko pride do nabiranja vodnega kamna. 
Da bi se temu izognili, morate površino po razlitju ali čiščenju obrisati do suhega s krpo iz mikrovlaken. Nekatere 
barve kompozitnih površin Corian® bo morda treba čistiti pogosteje, da se tako ohrani enotni končni videz. 

Posebna nega za čiščenje trdovratnih madežev 
Čiščenja ostankov trdovratnih madežev se bo morda treba lotiti temeljiteje. 

Za učinkovito čiščenje naslednjih posebnih madežev z vaših površin in oblik Corian® upoštevajte priporočila, 

navedena spodaj. 

Kis, kava, čaj, limonin sok, zelenjavni sok, barvila, kečap, pelod lilij, žafran, površinske praske, 
cigaretne ožganine, pasta za čevlje, črnilo, markerji, jod, plesen, merkurokrom, kri, rdeče vino, parfum: 
uporabite vlažno krpo iz mikrovlaken in blago abrazivno čistilno sredstvo (razen na površinah z visokim sijajem 
ali na temnih površinah). 

Ostanki maščob, masti in olja: uporabite krpo iz mikrovlaken in površino zdrgnite z nekoliko 
razredčenim belilom. Površino večkrat sperite s toplo vodo in osušite z mehko krpo. 
Belilo lahko kompozitne površine DuPont™ Corian® razbarva, zato ga vedno popolnoma sperite z vodo. 

Ostanki trde vode, milo, minerali: uporabite krpo iz mikrovlaken in površino zdrgnite z običajnim čistilom za 
odstranjevanje vodnega kamna, ki se uporablja v gospodinjstvih, ali s kisom, nato pa čistilo ali kis pustite delovati 
od 2 do 4 minute. 
Z drugo čisto krpo iz mikrovlaken in vodo območje dobro sperite. 

Razlit lak za nohte: uporabite krpo iz mikrovlaken in madež zdrgnite z odstranjevalcem laka za nohte, ki ne 
vsebuje acetona. Površino večkrat sperite s toplo vodo in osušite z mehko krpo. 

Če je madež še vedno viden, postopek ponovite in tokrat uporabite zelo drobnozrnat smirkov papir. Če vam 
madeža tudi tako ne uspe odstraniti, stopite v stik z našim centrom za garancije. 

Kako preprečiti trajne poškodbe 
Da bi preprečili trajne poškodbe vaših površin Corian®, upoštevajte naslednja navodila. 
Površina ne sme priti v stik z močnimi kemikalijami, denimo odstranjevalci barve, čistili za pečice, sredstvi za 
čiščenje odtokov, ki vsebujejo kisline, odstranjevalci laka za nohte na osnovi acetona itd. Če do razlitja takšnih 
kemikalij vseeno pride, površino takoj prelijte z veliko količino vode in tako popolnoma odstranite kemikalijo. 
Površin ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi, kot denimo z acetonom, čistili za pečice, razredčili, močnimi 
kislinami (npr. klorovodikovo kislino) ali močnimi bazami (npr. kavstično sodo), industrijskimi čistilnimi sredstvi 
ali topili za barve. 
Če do razlitja takšnih kemikalij vseeno pride, površino takoj prelijte z veliko količino vode in tako popolnoma 
odstranite kemikalijo. 
Za odstranjevanje madežev, barve, mavca in drugih snovi ne uporabljajte kovinskih strgal, žičnatih ščetk ali drugih 
kovinskih orodij za domačo uporabo. 

V primeru hujših poškodb vas prosimo, da stopite v stik s centrom za garancije DuPont™ Corian®, kjer vam 
bodo pomagali najti lokalnega visokokakovostnega industrijskega partnerja mreže DuPont™ Corian® ali 
servisni center, kjer bodo vašo površino Corian® profesionalno ponovno speskali ali popravili. 
Visokokakovostne servisne centre mreže DuPont™ Corian® je podjetje DuPont certificiralo za izvajanje 
profesionalnih popravil in zaključnih del. Izvedejo lahko tudi namestitvena dela, komercialnim kupcem pa 
nudijo še vzdrževalna dela, ki pripomorejo k temu, da so njihove površine DuPont™ Corian® v vrhunskem 
stanju. 

Uporaba v kuhinjah 

POSEBNA NEGA KORIT 
S korita odstranite vse ostanke maščob ali olja, ki so na njem ostali od priprave hrane, za to pa uporabite detergent 
ali površinsko čistilo. Po potrebi uporabite blago abrazivno čistilno krpo ali gobico. 
Korito napolnite z razredčenim belilom za gospodinjsko uporabo (25 % belila in 75 % vode) in pustite, da 
učinkuje 30 minut. Nato temeljito sperite in z izjemno malo truda bo vaše korito sijoče čisto. 



SLOVENŠČINA 

 
PREPREČEVANJE TOPLOTNIH IN DRUGIH POŠKODB 
Pomembno je, da za zaščito svojih površin Corian® čimbolj omejite neposredno izpostavljenost toploti. Pri 
odlaganju vroče posode vedno uporabljajte blazinice za zaščito pred vročino, podstavke (z gumijastimi 
nožicami) ali zaščitne podloge, ali pa pustite, da se vroča posoda najprej ohladi na kuhalni plošči. Vročih ponev, 
še zlasti litoželeznih, nikdar ne odlagajte neposredno na delovno površino DuPont™ Corian® ali v korito 
Corian®. Na kuhalni plošči vedno uporabljajte ponve ustrezne velikosti in jih položite na sredino kuhalnega 
polja. 
Ponev, ki gleda preko robu kuhalnega polja, lahko namreč ožge površino, ki jo obdaja. 

Kot pri večini korit lahko tudi korito DuPont™ Corian® poškodujete, če vanj zlivate vrelo vodo, ne da bi 
obenem odprli tudi mrzlo vodo. Če iz vaše pipe takoj priteče vrela voda, vedno uporabite posodo in vanjo 
ujemite tekočo vrelo vodo, saj lahko vrela voda iz tovrstne pipe poškoduje površino korita in površino okrog 
njega. Ne režite neposredno na površinah Corian®. Uporabite desko za rezanje. 

Uporaba v kopalnicah 

VSAKODNEVNO VZDRŽEVANJE UMIVALNIKOV, KADI ZA PRHANJE IN KOPALNIH KADI 
Površino preprosto očistite z milnico ali katerim koli drugim običajnim detergentom. Tako boste lahko 
odstranili večino madežev in umazanije, ki se je morda nabrala na teh površinah. Še posebej priporočamo 
uporabo detergentov v gelu ali kremastih detergentov, ki jih uporabljajte skupaj z abrazivno čistilno krpo ali 
gobico, prepričajte pa se, da predel, ki ste ga očistili, nato dobro sperete. 
Tako boste ohranili izvirni matirani končni premaz. Nekatere snovi, kot so črnilo, kozmetika in barvila, lahko na 
površini pustijo barvo, če so z njo v stiku dovolj dolgo. 
Omenjene snovi lahko zlahka odstranite tako, da sledite posebnim navodilom za trdovratne madeže. 

POZOR 
Osebe z zmanjšanimi motoričnimi sposobnostmi ali s senzoričnimi/kognitivnimi okvarami, vključno z otroki, 
kadi za prhanje in kopalnih kadi ne smejo uporabljati same. 
Za vašo varnost omenjene inštalacije uporabljajte največ pri temperaturi 40 °C. Ne 
uporabljajte jih v bližini električnih naprav ali ko te delujejo. 
Bodite še posebej previdni, ko kadi za prhanje in kopalne kadi uporabljate sami ali po tem, ko ste zaužili zdravilo. 

Zagotovljena kakovost 
Če zanje ustrezno poskrbite, bodo vaše površine Corian® videti kot nove. Za kompozitne površine DuPont™ 
Corian® velja omejena garancija za namestitev, če jih izdela in namesti industrijski partner Corian® in član 
visokokakovostne mreže Corian®. Če se odločite, da boste svoj dom prodali, se garancija lahko prenese na nove 
lastnike. Za več podrobnosti obiščite naše spletno mesto (www.corian.com) in si preberite smernice glede 
garancije, ki velja za vaš izdelek. 

 
Navedene informacije so osnovane na tehničnih podatkih, za katere podjetje E. I. du Pont de Nemours and Company in njegove podružnice 
(»podjetje DuPont«) verjame, da so zanesljive, namenjene pa so osebam s tehničnimi veščinami, ki jih uporabljajo po lastni presoji in na lastno 
odgovornost. Podjetje DuPont ne more zagotoviti in ne zagotavlja, da so navedene informacije popolnoma točne ali natančne, čeprav se 
trudimo, da bi bile kar se da posodobljene in točne. Ker podjetje DuPont ne more nadzorovati pogojev uporabe, v zvezi z navedenimi 
informacijami ali deli teh informacij ne moremo dajati nikakršnih izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev, vključno z morebitnimi jamstvi o 
lastništvu, jamstvi o nekršitvah avtorskih pravic ali patentnih pravic drugih oseb, primernostjo za prodajo ali ustreznostjo za kakršen koli 
namen, prav tako pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost ali uporabnost katerih koli informacij. Navedenih informacij 
ne uporabljajte za izdelovanje specifikacij, načrtov ali smernic za namestitev. Osebe, ki so odgovorne za uporabo in rokovanje  z izdelki, so 
odgovorne tudi za to, da metode in postopki za konstrukcijo, proizvodnjo ali namestitev ne ogrožajo zdravja ali varnosti. Izdelave specifikacij, 
snovanja, proizvodnje ali namestitve se ne lotevajte, če za to niste ustrezno usposobljeni ali če ne nosite ustrezne osebne varovalne opreme. 
Nobene tu navedene informacije ni mogoče razumeti kot licence za poslovanje skladno s patentom ali priporočilo za kršitev patenta. Podjetje 
DuPont ni odgovorno za uporabo ali rezultate, ki izvirajo iz teh informacij, ne glede na to, ali so posledica malomarnosti na strani podjetja 
DuPont ali ne. Podjetje DuPont ni odgovorno niti za (i) morebitno škodo, vključno z zahtevki, povezanimi s specifikacijami, konstrukcijo, 
proizvodnjo, namestitvijo ali kombiniranjem omenjenega izdelka s katerim/-i koli drugim/-i izdelkom/-i, niti za (ii) posebno, neposredno, 
posredno ali posledično škodo. Podjetje DuPont si pridržuje pravico, da lahko navedene informacije in pričujočo zavrnitev odgovornosti kadar 
koli spremeni. Podjetje DuPont vas poziva, da navedene informacije in zavrnitev odgovornosti redno preverjate in se tako seznanite z 
morebitnimi posodobitvami ali spremembami. Če boste še naprej dostopali do teh informacij ali jih uporabljali, bo razumljeno, da sprejemate to 
zavrnitev odgovornosti in morebitne spremembe ter razumnost omenjenih standardov za obveščanje o spremembah. 

 
 
 
 
 
 

 
 



STOPITE V STIK Z NAMI! 

Center za garancije Corian® : 

Avstrija 0800 28 15 55 
Belgija 0800 95 165 
Irska 1800 51 17 16 
Francija 0800 91 73 69 
Nemčija 0800 18 17 228 
Italija 800 785 521 
Luksemburg 0800 23 784 
Nizozemska 800 02 32 165 
Španija 900 963 241 
Švica 0800 83 57 85 
Združeno kraljestvo 0808 23 40 576 

bi-warranty@dupont.com 

Lokalne prodajne pisarne: 

Albanija, Bolgarija, Kosovo, Makedonija +359 889 92 41 81 
Avstrija 0800 29 58 33 
Belgija 0800 96 666 
Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija +386 41 37 00 31 
Ciper, Grčija +30 210 68 89 700 
Jordanija, Libanon +971 4 428 5699 
Češka, Slovaška +420 25 74 14 213 
Egipt, Malta, Severna Afrika +20 100 0107 421 
Francija 0800 91 72 72 
Nemčija 0800 18 10 018 
Madžarska +36 23 509 400 
Irska 1800 55 32 52 
Italija 800 87 67 50 
Luksemburg 800 23 079 
Nizozemska 0800 02 23 500 
Nordijske države +46 31 60 73 70 
Poljska +48 22 32 00 900 
Portugalska +351 22 75 36 900 
Romunija +40 31 62 04 100 
Rusija, Kazahstan +7 495 79 72 200 
Savdska Arabija, Jemen +966 554 72 44 48 
Južna Afrika +27 82 797 9078 
Španija 901 12 00 89 
Švica 0800 55 46 14 
Turčija, Izrael, kavkaške države, Severni Irak in Severni Ciper  +90 216 68 70 400 
Združeni arabski emirati, Katar, Bahrajn, Kuvajt, Oman +971 50 452 15 11 
Ukrajina, Belorusija, Moldavija +38 044 498 90 00 
Združeno kraljestvo 0800 96 21 16 

 

Ovalni logotip DuPont, DuPont™, The miracles of science™, DuPont™, Endless Evolution, logotip Endless Evolution in Corian® so 
registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke ali avtorsko zaščitena gradiva podjetja E. I. du Pont de Nemours and Company ali 
njegovih podružnic. Druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Copyright © 2016 E. I. du Pont 
de Nemours and Company ali njegove podružnice. Pravico za proizvodnjo izdelkov Corian® ima izključno podjetje DuPont. 
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