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Péče o výrobky DuPont™ Corian®

Povrchové materiály DuPont™ Corian® byly navrženy pro snadnou péči a údržbu až do konce jejich životnosti. 
Aby byl vzhled vašich výrobků Corian® stále jako nový, postupujte podle následujících pokynů.

Běžná péče o povrchové materiály Corian®

Ke každodennímu čištění používejte mýdlovou vodu nebo běžně dostupné čisticí prostředky. 
Přebytečné množství čisticího prostředku odstraňte měkkým hadříkem, povrch opláchněte teplou vodou a osušte 
opět měkkou tkaninou. 
V případě potřeby použijte utěrku z mikrovlákna a přetřete povrch prostředkem na bázi amoniaku, poté opláchněte 
vodou. Tímto postupem odstraníte z povrchů Corian® většinu nečistot a usazenin.
Vždy čistěte krouživými pohyby směrem zepředu dozadu a potom ze strany na stranu, dokud není celá plocha 
vyčištěná. Na vysoce lesklé nebo tmavé povrchy nepoužívejte abrazivní ani mírně abrazivní čističe.
Uvědomte si, že se v případě zaschnutí vody na povrchu může tvořit vodní kámen. 
Aby se tomu zabránilo, je důležité otřít povrch po navlhčení a očištění zcela dosucha hadříkem z mikrovlákna.
Některé barvy materiálů Corian® mohou pro udržení jednotného vzhledu vyžadovat častější čištění.

Speciální péče o odolné skvrny
Zaschlé odolné skvrny mohou vyžadovat důkladnější čištění. Abyste je z povrchu Corian® účinně odstranili, 
postupujte podle níže uvedených doporučení.

Skvrny od octa, kávy, čaje, citrónové šťávy, zeleninových šťáv, barviv, kečupu, pylů, šafránu, lehké 
škrábance, spáleniny od cigaret, skvrny od krémů na boty, inkoustu, popisovačů, jódu, merbrominu, krve, 
červeného vína, parfémů a plísní: Použijte navlhčenou utěrku z mikrovlákna a jemně abrazivní čisticí prostředek 
(nepoužívejte na vysoce lesklé nebo tmavé povrchy).

Zbytky mastnoty, tuků a olejů: Použijte utěrku z mikrovlákna a přetřete skvrnu zředěným bělidlem (např. 
Savo). Povrch několikrát omyjte teplou vodou a osušte měkkým hadříkem. 
Pokud bělidlo po použití důkladně neomyjete, může dojít k odbarvení materiálu DuPont™ Corian®.

Vodní kámen, mýdlo, minerály: Utěrkou z mikrovlákna se standardním odstraňovačem vodního kamene nebo 
octem přetřete skvrnu a nechte působit 2-4 minuty. Důkladně opláchněte vodou a otřete jiným hadříkem z 
mikrovlákna.

Lak na nehty: Utěrkou z mikrovlákna navlhčenou odlakovačem na nehty, který neobsahuje aceton, přetřete 
několikrát skvrnu. Povrch několikrát omyjte teplou vodou a osušte měkkým hadříkem.

Je-li skvrna stále viditelná, postup opakujte, avšak tentokrát použijte velmi jemný brusný papír. 
Pokud skvrnu nelze ani takto odstranit, obraťte se na naše Záruční centrum (Warranty Centre).

Jak předejít trvalému poškození
Abyste předešli trvalému poškození svého výrobku Corian®, postupujte podle následujících pokynů.
Nepoužívejte na pracovní plochu silné chemikálie, jako jsou např. odstraňovače barev, čističe trub, čističe odpadů 
obsahující kyseliny, odlakovače nehtů na bázi acetonu apod. Jestliže dojde k rozlití chemikálie, povrch ihned 
opláchněte vodou a chemikálii tak úplně odstraňte. Nepoužívejte agresivní chemické přípravky, jako je aceton, 
čističe trub, ředidla, silné kyseliny (kyselinu solnou apod.) ani silné zásady (louh apod.) ani průmyslové čisticí 
prostředky či rozpouštědla barev. Dojde-li k rozlití, povrch ihned opláchněte vodou a chemikálii zcela odstraňte.
K odstraňování skvrn, barev, omítek ani jiných látek nepoužívejte kovové škrabky, ocelové kartáče ani jiné domácí 
kovové náčiní.

V případě závažného poškození se obraťte na Centrum záruky společnosti DuPont™ Corian® Warranty Centre, 
které vám sdělí adresu vašeho místního partnera DuPont™ Corian® Quality Network Industrial Partner nebo 
servisního centra, kde se vám dostane profesionálního přepískování nebo opravy materiálu DuPont™ Corian®. 
Servisní centra DuPont™ Corian® Quality Network mají oprávnění společnosti DuPont k provádění oprav a 
odborných a dokončovacích prací. Tato centra též nabízejí montážní a údržbářské práce komerčním zákazníkům, 
díky nimž zůstanou materiály DuPont™ Corian stále v bezvadném stavu.

Kuchyňské vybavení
ZVLÁŠTNÍ PÉČE O DŘEZY
Odstraňte pomocí saponátu nebo čističe na tvrdé povrchy z dřezu veškeré zbytky tuku nebo oleje z přípravy 
pokrmů. Je-li to nezbytné, použijte mírně abrazivní čisticí houbu. Naplňte dřez zředěným bělidlem určeným pro 
domácnosti (např. Savo) (25 % bělidla a 75% vody) a nechte ½ hodiny působit. 
Poté důkladně opláchněte – měli byste pak mít dřez krásně čistý i bez námahy.



CHRAŇTE PŘED NADMĚRNÝM TEPLEM A JINÝM POŠKOZENÍM
Je důležité chránit povrch Corian® před přímým působením tepla. 
Pro rozpálené kuchyňské nádobí vždy použijte podložku odolnou vůči teplu, třínožku (s gumovými nožičkami) 
nebo ochrannou podložku do dřezů, případně nechte nádobí nejprve vychladnout na sporáku. 
Nikdy nepokládejte horké černé nádobí, zejména litinové, přímo na kuchyňskou desku z materiálu DuPont™ 
Corian® nebo do dřezu Corian®. 
Na sporáku používejte vždy hrnce správné velikosti a umístěte je na střed plotýnky. 
Přesahující hrnec může spálit okolní povrch.

Stejně jako u většiny dřezů může nalití vroucí tekutin přímo do dřezu z materiálu DuPont™ Corian® bez současného 
puštění studené vody tento materiál zničit. 
Máte-li baterii s průtokovým ohřívačem, kdy z kohoutku vytéká velmi horká voda, vždy používejte nádobu, do které 
vodu budete nalévat, protože takto horká voda by mohla poškodit povrch, a tím i celý dřez a jeho okolí.
Nekrájejte přímo na pracovních plochách Corian®. Použijte kuchyňské prkénko.

Použití v koupelnách
DENNÍ ÚDRŽBA KOUPELNOVÝCH UMYVADEL, SPRCHOVÝCH VANIČEK A VAN
Povrch jednoduše očistěte mýdlovou vodou nebo jakýmkoli běžně dostupným čisticím prostředkem. 
Odstraňte skvrny a usazeniny, které se mohou na povrchu vytvořit. 
Doporučujeme používat zejména gelové nebo krémové čisticí prostředky společně s jemnými abrazivními čisticími 
houbičkami a poté povrch důkladně opláchnout. 
Tímto způsobem udržíte původní matný vzhled. 
Některé látky, jako je například inkoust, kosmetické přípravky či barviva mohou pouštět barvu a v případě delšího 
kontaktu s povrchem může dojít k jeho zbarvení. 
Toto zbarvení lze pak snadno odstranit podle pokynů týkajících se speciální péče o odolné skvrny.

UPOZORNĚNÍ
Sprchové vaničky a vany by neměli používat bez dohledu lidé se sníženými motorickými schopnostmi nebo se 
smyslovými či kognitivními poruchami (včetně malých dětí).
Z důvodu své vlastní bezpečnosti používejte vodu o maximální teplotě 40 °C.
Nepoužívejte v jejich blízkosti elektrické přístroje.
Jste-li sami nebo jste užili léky, dbejte při používání sprchových vaniček a van zvýšené opatrnosti.

Zaručená kvalita
Se správnou péčí může pracovní povrch Corian® vypadat stále jako nový. 
Na povrch DuPont™ Corian® se vztahuje omezená záruka na instalaci, jestliže byl připraven a namontován naším 
partnerem Corian® Industrial Partner a členem sítě Corian® Quality Network. 
Jestliže se rozhodnete prodat svůj domov, je tato záruka přenositelná na nové majitele. 
Veškeré detaily týkající se podmínek záruky na tento výrobek naleznete na našich webových stránkách (www.
corian.com).

Tyto informace jsou založeny na technických údajích, které společnost E. I. du Pont de Nemours and Company a její pobočky („DuPont”) 
považují za spolehlivé, a jsou určeny pro použití osobami, které mají technickou odbornost a používají je na své vlastní riziko a 
nebezpečí. Společnost DuPont nemůže ručit a neručí za to, že jsou tyto informace naprosto aktuální a přesné, ačkoliv bylo věnováno 
velké úsilí k zajištění toho, aby byly co možná nejaktuálnější a nejpřesnější. Protože podmínky použití jsou mimo kontrolu společnosti 
DuPont, společnost DuPont nedává záruky ani garance, vyjádřené nebo odvozené, s ohledem na informace, nebo jejich jakékoliv části, 
včetně libovolných záruk názvu, patentové nebo jiné čistoty třetích stran, prodejnosti nebo způsobilosti či vhodnosti pro jakýkoliv účel 
a nepředpokládá žádnou odpovědnost nebo záruku za přesnost, úplnost, nebo užitečnost jakýchkoliv informací. Tyto informace by 
neměly být základem pro vytvoření specifikací, projektů nebo příruček pro instalaci. Osoby odpovědné za použití výrobku a za 
manipulaci s ním odpovídají za to, že metody projektu, výroby nebo montáže a procesu nepředstavují zdravotní a bezpečností rizika. 
Nepokoušejte se provádět specifikace, projekt, výrobu nebo montážní práce bez řádného školení nebo řádných osobních ochranných 
prostředků. Nic v této publikaci se nemá považovat za oprávnění k provozu nebo za doporučení porušit jakákoliv patentová práva. 
Společnost DuPont neodpovídá za použití nebo za výsledky získané na základě takových informací, ať již jsou způsobeny nedbalostí 
společnosti DuPont nebo ne. Společnost DuPont neodpovídá za dále uvedené body: (i) jakákoliv poškození, včetně nároků týkajících se 
specifikace, projektu, výroby, montáže, nebo kombinace tohoto výrobku s libovolnými jinými výrobky a (ii) zvláštní, přímé, nepřímé 
nebo následné škody. Společnost DuPont si vyhrazuje právo provádět změny těchto informací a odmítá za ně odpovědnost. Společnost 
DuPont Vám doporučuje, abyste si pravidelně kontrolovali, zda tyto informace a odmítnutí odpovědnosti neobsahují aktualizace nebo 
změny. Váš trvalý přístup k těmto informacím nebo jejich používání se považuje za přijetí odmítnutí odpovědnosti a za jakékoliv změny, 
a odůvodněnost těchto norem pro oznámení změn.



CONTACT US !

Corian® Warranty Centre:

Austria  0800 28 15 55
Belgium 0800 95 165
Eire 1800 51 17 16
France 0800 91 73 69
Germany 0800 18 17 228
Italy  800 785 521
Luxembourg  0800 23 784
Netherlands  800 02 32 165
Spain 900 963 241
Switzerland  0800 83 57 85
United Kingdom  0808 23 40 576

bi-warranty@dupont.com

Local Sales Offices:

Albania, Bulgaria, Kosovo, Macedonia  +359 889 92 41 81
Austria  0800 29 58 33
Belgium  0800 96 666
Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Serbia  +381 11 20 90 580 
Croatia, Slovenia  +386 41 37 00 31 
Cyprus, Greece  +30 210 68 89 700 
Jordan, Lebanon  +971 4 428 56 99 
Czech Republic, Slovakia  +420 25 74 14 213 
Egypt, Malta, North Africa  +20 100 0107 421 
France  0800 91 72 72
Germany  0800 18 10 018
Hungary  + 36 23 509 400 
Ireland  1800 55 32 52
Italy  800 87 67 50
Luxemburg  800 23 079
Netherlands  0800 02 23 500
Nordic Countries  +46 31 60 73 70 
Poland  +48 22 32 00 900 
Portugal  +351 22 75 36 900 
Romania  +40 31 62 04 100 
Russia, Kazakhstan  +7 495 79 72 200 
Saudi Arabia, Yemen  +966 554 72 44 48 
South Africa  +27 82 797 9078 
Spain  901 12 00 89
Switzerland  0800 55 46 14
Turkey, Israël, Caucasus Countries, North Iraq and North Cyprus  +90 216 68 70 400 
UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman  +971 50 452 15 11 
Ukraine, Belorussia , Moldova  +38 044 498 90 00 
United Kingdom  0800 96 21 16
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The DuPont Oval logo, The miracles of science™, DuPont™, Endless Evolution, the Endless Evolution logo and Corian® are registered 
trademarks or trademarks or copyrighted material of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. Other trademarks and 
registered trademarks are property of their respective owners. Copyright © 2016 E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.
Only DuPont produces Corian®.


