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Corian® Solid Surface - et produkt av Corian® Design- en avdeling i DuPont-selskapet - ble produsert for å ha en 

levetid med enkel pleie. Følg de enkle retningslinjene som er oppført her for å holde din Corian® Solid Surface 

vakker i lang tid. 

RUTINER FOR VEDLIKEHOLD AV DIN Corian® 

OVERFLATE 

For daglig rengjøring, bruk såpevann eller allment 

tilgjengelige overflaterengjøringsmidler. Fjern overflødig 

vaskemiddel med en myk klut, skyll overflaten med varmt 

vann og tørk deretter med en tørr, myk klut. Bruk om 

nødvendig en mikrofiberklut og gni overflaten med en 

ammoniakkbasert rengjøringsmiddel, skyll deretter med 

vann. Denne prosedyren vil fjerne de fleste smuss og rester 

fra din Corian® Solid Surface og fra Corian® vasker.  

 

Rengjør alltid ved hjelp av en sirkulær bevegelse, fra 

forsiden til baksiden, deretter side til side, overlappende 

sirklene til hele området er rengjort. Ikke bruk slipende eller 

milde slipemidler på høyglansede eller mørke overflater. 

Vær oppmerksom på at kalk kan bygge seg opp hvis vann er 

igjen å tørke på overflaten. For å unngå dette er det viktig å 

tørke overflaten helt tørr med en mikrofiberklut etter søl og 

rengjøring. Noen farger av Corian® Solid Surface kan kreve 

hyppigere rengjøring for å opprettholde en jevn og fin finish. 

Som alle materialer vil Corian® Solid Surface utvikle små 

slitasjemerker ved normal daglig bruk. Mørke, tungt 

pigmenterte farger vil vise riper, støv og vanlig slitasje 

lettere enn lysere teksturerte farger og vil kreve mer 

vedlikehold enn lysere farger. 

 

Over tid, selv med riktig forsiktighet, vil installasjonen 

skaffe seg en patina, endre utseendet på finishen.  Utseendet 

på den opprinnelige finishen kan gjenopprettes av en 

Corian® Quality Network Industrial Partner eller av et 

Corian® Quality Network Service Centre.  

Kontakt butikken du kjøpte dine plater for et tilbud. Epost: 

interior@eidestein.no tlf. 90196112  

 

SPESIELL BEHANDLING FOR VANSKELIGE 

FLEKKER. 

Rester fra vanskelige flekker kan kreve tyngre rengjøring. 

Følg anbefalingene nedenfor for en effektivt rengjøring for 

disse spesifikke flekkene fra installasjoner laget med 

Corian® Solid Surface eller Corian® vasker. 

 

Eddik, kaffe, te, sitronsaft, grønnsaksjuice, fargestoffer, 

ketchup, liljepollen, safran, lette riper, sigarettforbrenninger, 

skopolish, blekk, markørpenn, jod, mugg, blod, rødvin, 

parfyme: Bruk en fuktig mikrofiberklut og et mildt slipende 

rengjøringsprodukt (unntatt på høyglans eller mørke 

overflater). 

Fett og oljerester: Bruk en mikrofiberklut og gni over 

flekken med litt fortynnet blekemiddel. Skyll flere ganger 

med varmt vann og tørk med en myk klut. 

Blekemiddel kan misfarge arbeidsflater laget med Corian® 

Solid Surface og Corian® vasker hvis det ikke fjernes helt 

ved skylling med vann. 

 

 

 

 

Kalk, såperester og mineraler: Bruk en mikrofiberklut og gni 

over flekken med et standard husholdningskalkfjerner eller 

eddik og la stå i 2-4 minutter. 

Bruk en ekstra ren mikrofiberklut til å skylle området 

grundig med vann.  

 

Neglelakksøl: Bruk en mikrofiberklut og gni over flekken 

med et ikke-acetonbasert neglelakkfjerner. Skyll flere 

ganger med varmt vann og tørk med en myk klut. Hvis 

flekken fortsatt er synlig, gjenta operasjonen, denne gangen 

ved hjelp av svært finkornet slipepapir. Hvis flekken fortsatt 

er synlig, gjentar du operasjonen. Hvis flekken vedvarer, ta 

kontakt med corian® designgarantisenteret. 

 

Hvordan forhindre permanent skade. 

Sørg for å følge disse retningslinjene for å forhindre 

permanent skade på Corian® Solid Surface-installasjoner og 

Corian® vasker og bassenger. 

Unngå å få sterke kjemikalier - f.eks malingsfjerner, 

ovnsrengjøringsmidler, syreavløpsmidler, acetonbaserte 

neglelakkfjernere etc. - på overflaten. Hvis et uhell oppstår, 

skyll straks overflaten med vann for å skylle av kjemikaliet 

helt. Ikke rengjør med aggressive kjemiske midler som 

aceton, ovnsrengjøringsmidler, tynnere, sterke syrer 

(muriasyre, etc.) eller sterke baser (kaustisk soda osv.), eller 

industrielle vaskemidler eller maling løsemidler. Hvis et 

utslipp oppstår, skyll straks overflaten med vann for å skylle 

av kjemikaliet helt. Ikke bruk metallskrape, stålbørster eller 

andre metallverktøy til å fjerne flekker, maling, gips eller 

andre Stoffer. Ved alvorlig skade, vennligst kontakt 

Corian® Design Garantisenter, som vil sette deg i kontakt 

med en Corian® Quality Network Industrial Partner eller 

Corian® Quality Network Service Centre for profesjonell 

nedpussing eller reparasjon av dine plater. Et Corian® 

Quality Network Service Centre er sertifisert av Corian® 

Design-virksomheten for å utføre ekspertreparasjon og 

etterbehandling. De kan også håndtere installasjonsarbeid og 

tilby vedlikeholdskontrakter til kommersielle kunder for å 

vedlikeholde installasjoner laget med Corian® Solid Surface 

i førsteklasses stand. 

 

KJØKKEN INSTALASJONER 

Spesiell omsorg for vasker 

Fjern alle fett- og oljerester som følge av matlaging fra 

vasken, ved hjelp av et vaskemiddel eller overflaterens. 

Bruk om nødvendig en mild slipende rengjøringspute eller 

svamp i kombinasjon med et mildt slipende produkt. Bruk 

en spray med 3/4 flytende husholdningsblekemiddel og 1/4 

vann for å spraye vasken og la det være noen timer eller 

over natten. 

Eksponeringstiden bør begrenses til 16 timer. 

Pass på å skylle eller rengjøre med en fuktig klut. 

Du bør ha en vakkert ren vask, med svært liten innsats. 
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Forebygging av varme og annen skade. 

Det er viktig å minimere direkte varmeeksponering for 

å beskytte installasjoner laget med Corian® Solid 

Surface. Bruk alltid en varmebeskyttelsespute, 

gryteunderlag (med gummiføtter) eller 

beskyttelsesmatte for varme kasseroller, eller la 

kasseroller avkjøles på platetoppen først. Legg aldri 

varme panner, spesielt støpejernspanner, direkte på en 

plate laget med Corian® Solid Surface eller i en 

Corian® vask. Bruk alltid pannen i riktig størrelse på 

platetoppen og plasser den sentralt på ringen. En 

overhengende panne kan brenne den omkringliggende 

overflaten. 

Som med de fleste vasker, å helle kokende væsker 

direkte inn i en Corian® vask uten rennende kaldt vann 

samtidig kan skade materialet. Hvis du har en cooker, 

bør en beholder alltid brukes til å samle vannet som 

kommer fra denne typen kraner da disse kan forårsake 

overflateskade i og rundt vasken.  

Ikke skjær direkte på en benkeplate laget med Corian® 

Solid Surface. Bruk et skjærebrett!   

BAD INNSTALASJONER 

Daglig vedlikehold av servanter, dusjbrett og 

badekar. Bare rengjør overflaten med såpevann eller 

et overflatevaskemiddel som f.eks Jif Universal el. 

lignende for å fjerne de fleste flekker og smuss. Gel 

eller kremete vaskemidler anbefales spesielt, sammen 

med en mild slipende rengjøringspute eller svamp. 

Sørg for at du skyller det behandlede området rikelig. 

Ved å gjøre dette, vil den opprinnelige matt finishen 

opprettholdes. Noen stoffer som blekk, kosmetikk og 

fargestoffer kan frigjøre farge på overflaten etter 

kontakt med overflaten. Alle disse kan enkelt fjernes 

ved å følge de spesielle instruksjonene for vanskelige 

flekker. 
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Nettadresse: www.eidesteininterior.no 

Epost: interior@eidestein.no 

Tlf: 901 96 112 
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