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Corian®
1 Leverandør
Eide Stein AS
Steinhuggerveien 50
6490 Eide

Telefon: + 47 90196112

E-post: interior@eidestein.no
Web: www.interior.eidestein.no

2 Produktnavn
Corian®
3 Produktbeskrivelse
Corian® er et komposittmateriale fremstilt av naturlige mineraler, pigment og akryl.
4 Egenskaper
Corian® er et markedsledende, velkjent materiale som gir designeren enestående muligheter. Her kan du tegne, skape
og formgi unike møbler eller innredninger, som for eksempel private kjøkken, storkjøkken,
baderomsinnredninger, kunstinstallasjoner eller utsmykninger. Corian® kan sammenføyes uten synlige skjøter
5 Drift og vedlikehold Daglig
rengjøring
Corian® er et homogent materiale og virker avstøtende på væsker og hindrer bakterievekst. For daglig rengjøring
anbefaler vi at flekker kan fjernes med vann eller en salmiakbaseret vaskemiddel. For vanskelige flekker anbefaler vi
skurepulver (JIF skurekrem kan også brukes) og en skuresvamp. Overflaten skal tørkes av med en ren klut.
Vanskelige flekker
Flekker og merker etter. graffiti eller sigaretter, som vanligvis oppstår på offentlige steder gjør ingen skade på Corian® og
kan lett fjernes med en skuresvamp og slipemiddel.
Kutt og riper
Dype kutt og riper er også mulig å fjerne med sandpapir, men det er viktig å bruke rett kornstørrelse. Derfor anbefaler vi at
du kontakter oss før slike "riper" fjernes. Med Corian® kan selv ganske store riper fjernes, men vi anbefaler ikke at du gjør
dette selv.
Kjemikalier
Konsentrerte syrer eller baser kan sette merker på Corian® overflaten etter langvarig kontakt. Slike merker kan vanligvis
fjernes med vann, vanlig vaskemiddel og en skuresvamp.
Polering
De meste av hverdags slitasjen vil du kunne fjerne selv og om trenger du litt grovere vedlikehold anbefaler vi vår
servicepakke. Har du fått større hakk eller kutt i din benkeplate, anbefaler vi deg å besøke din leverandør.
Hull kan fylles og poleres opp, slik at benkeplaten vil fremstår som den var før skaden kom.
Har du en benkeplate med mønster, vil det kanskje kunne synes litt der hvor vi man har utbedret skaden, men det finns
fyllingsmassen/lim i stort sett alle farger.
6 HMS
Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

Eide Stein As tlf: 90196112 www.interior.eidestein.no

FDV-DOKUMENTASJON
FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

7 Miljøpåvirkning
Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.
8 Avfallshåndtering
Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan
gjenvinnes ved forbrenning.
9 Emballasje
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.
10 Transport
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.
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