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Om optimaal van uw Corian installatie te genieten…
®

DuPont Corian
richtlijnen voor gebruik
en onderhoud
®

™

Indien u net DuPont Corian hebt aangekocht…
TM

®

…het is een elegant, hygiënisch en duurzaam massief materiaal dat gebruikt wordt voor
keukenwerkbladen, wastafels, douchewanden, meubels en tal van andere toepassingen.
Deze richtlijnen zullen uw vragen over het onderhoud van Corian beantwoorden,
waar u het ook installeert. Net als andere waardevolle, decoratieve materialen moet uw
Corian installatie met zorg worden behandeld om er goed uit te zien.
®

®

Wennen aan DuPont Corian®
TM

Bij installatie zal uw Corian werkblad een gelijkmatige, satijnachtige afwerking
®

hebben. Nadat het een tijdje in gebruik is, krijgt het materiaal een zachtere en meer
zijdeachtige glans en uitzicht. Opdat het patina zich gelijkmatig zou ontwikkelen,
raden wij u aan de hierna beschreven gebruiks- & onderhoudsrichtlijnen door te
nemen. U zult merken hoe Corian zijn schoonheid zal behouden.
®

Hoe DuPont Corian keukenwerkbladen en spoelbakken
schoonmaken?
TM

®

• Voor de dagelijkse schoonmaakbeurt:
Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, veegt u een
gemorst product het beste meteen op. Hiervoor gebruikt u een vochtige doek
en een zachte schuurcrème (b.v. Cif ) of een gewone detergent (b.v. Dreft).
Maak steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen. Voor hardnekkige
vlekken verwijzen we naar de hierna voorgeschreven onderhoudsrichtlijnen.
Spoelbakken:
• Een- of tweemaal per week geeft u uw spoelbak een
schoonheidsbehandeling
Verwijder alle vet- en olieresidu’s die bij bereiding van voedsel op het oppervlak
achterblijven door middel van een detergent of een schoonmaakmiddel voor
harde materialen. Gebruik een oplossing van 3/4 huishoudelijk bleekmiddel
en 1/4 water om in de spoelbak te verstuiven en laat dit enkele uren of een
nacht intrekken. Let wel op: maximum 16 uren. ‘s Ochtends de spoelbak
spoelen of schoonvegen met een vochtige doek en uw spoelbak is weer
prachtig schoon, zonder al te veel inspanning.
WERKBLADEN EN SPOELBAKKEN:
Meestal kan een vochtige microvezeldoek met een standaard keukendetergent
de meeste vlekken verwijderen.
• Wanneer u gewone huishoudelijke vlekken hebt zoals azijn, koffie, thee,
citroensap, verf, ketchup, rode wijn en plantaardige producten: volg de
stappen vermeld in de onderhoudstabel.
- Hard water kan na verloop van tijd kalkafzetting veroorzaken. Om deze
kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen, gebruikt u een gewoon
ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik, laat u het 2 tot 4 minuten
inwerken en verwijdert u het product met een microvezel doek. Spoel
verschillende keren grondig met water en gebruik daarbij een tweede
microvezel doek.
- Gebruik een vochtige microvezel doek en een zachte schuurcréme (b.v. Cif ).
- Indien de vlekken zichtbaar blijven, gelieve contact op te nemen met het
Corian Warranty Centre dat u zal doorverwijzen naar een lokaal Corian
Quality Network Industrial Partner of Service Centre voor professioneel advies.
®
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SCHADE VOORKOMEN …
• Hitte:
- Gebruik steeds een beschermend matje, onderzetter (met rubberen
onderkant) of beschermende spoelbakmat voor heet kookgerei, of laat
pannen eerst afkoelen op het fornuis. Plaats nooit hete pannen - en dit
geldt vooral voor gietijzer - rechtstreeks op een werkblad of in een spoelbak
uit DuPont Corian . De hitte die door een hete pan wordt afgegeven,
beschadigt elk oppervlak!
- Giet geen hete vloeistoffen in de spoelbak zonder vooraf de koudwaterkraan
open te draaien.
- Gebruik steeds de juiste maat van kookpot en plaats deze in het midden van
de kookplaat. Een pan die uitsteekt, kan schroeivlekken op het omringende
oppervlak veroorzaken.
TM
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• Krassen:
Net als op alle andere materialen onstaan op DuPont Corian oppervlakkige
krasjes door het normale dagelijkse gebruik:
-	Snijden of hakken op DuPont Corian is geen goed idee, het laat gegarandeerd
krassen achter. Voor dergelijk werk gebruikt u een snijplank.
-	Op donkere, meer gepigmenteerde kleuren zullen krassen, stof en dagelijks
gebruik meer zichtbaar worden dan op de lichtere, getextureerde kleuren
(voor meer details, zie onze kleurenfolder).
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• Vlekken veroorzaakt door chemische stoffen:
Gemorste sterke chemicaliën (b.v. verfafbijtmiddelen, kwastreinigers,
schoonmaakmiddelen voor metaal en ovens, reinigingsmiddelen met
methyleenchloride, zure afvoerontstoppers, nagellakremovers op basis
van aceton, enz.) moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop
weggespoeld worden om schade aan het oppervlak te voorkomen! Wanneer u
nagellak gemorst heeft, kunt u remover zonder aceton gebruiken en het
vlak daarna goed met water spoelen. Wanneer het Corian oppervlak
ongemerkt of gedurende langere tijd blootgesteld werd aan chemicaliën,
kan er schade ontstaan. (Raadpleeg de technische fiche van Corian via uw
Corian verdeler voor meer details over blootstelling aan chemicaliën,
het opfrissen en het algemene onderhoud. In geval van blootstelling
aan factoren anders dan in de technische fiche vernoemd, zal de 10-jarige beperkte
installatiegarantie ongeldig zijn en spreekt men van verkeerd gebruik.)
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• Kranen met kokend water:
Er moet steeds een recipiënt worden gebruikt om het kokend water op te vangen
omdat kokend water van dit type kraan schade kan veroorzaken in en rond
Corian spoelbakken. Er kan verkleuring, kleine scheurtjes of een craquelépatroon
ontstaan. Deze schade wordt niet gedekt door de DuPont 10-jarige garantie.
®

Wat er ook gebeurt, wanhopen hoeft echt niet!
DuPont Corian is herstelbaar omdat het massief en homogeen is. De meeste schade, inclusief
ernstige beschadiging door hitte of chemicaliën, kan meestal ter plaatste worden gerepareerd om
Corian opnieuw zijn originele, zachte, hygiënische, solide integriteit te bezorgen.
TM
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Neem contact op met het Corian Warranty Centre, dat zal u doorverwijzen naar een lokaal
Corian Quality Industrial Partner of Service Centre voor professionele herstelling of het opnieuw
opschuren van uw Corian werkblad. DuPont Corian Quality Network Service Centres zijn
door DuPont erkend en gespecialiseerd in het vakkundig herstellen en afwerken van Corian .
Zij doen ook installatiewerken en bieden een onderhoudscontract aan voor hun commerciële
klanten om uw Corian installatie in optimale conditie te houden.
®
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Waarschijnlijk volgt u reeds instinctief de meeste van onze richtlijnen voor gebruik en
onderhoud, maar als u toch nog vragen heeft die onbeantwoord blijven, neem dan contact met
ons op:
DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
®

B 0800/95 165
NL 0800/023 21 65
of
bi-warranty@dupont.com

We stellen alles in het werk om u zo lang mogelijk te laten genieten van uw Corian installatie.
Aarzel niet om een kijkje te nemen op onze website:
®

www.corian.be
www.corian.nl

DuPont Corian Garantie
TM

®

Du Pont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (hierin genoemd als “DuPont”)
garandeert hierbij, met inachtneming van de tijdsbeperkingen onder nummer 3, het volgende:
DuPont garandeert u, de eigenaar van het originele interieur werkblad of de decoratieve Corian installatie, dat DuPont,
naar eigen inzicht, een kosteloze reparatie of vervanging, van alleen die installaties die zijn verwerkt en geïnstalleerd door
een Erkend Verwerker/Installateur of door het Corian Service Centre, wanneer het product faalt door een productdefect
tijdens de eerste tien (10) jaar vanaf de dag van de installatie van de Corian . Deze garantie dekt niet de producten
gemaakt door andere leveranciers.
®

®
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Algemene regels en voorwaarden van de tien (10) jarige beperkte installatiegarantie
1.	Deze garantie is enkel van toepassing op decoratieve interieur
Corian installaties die verwerkt en geinstalleerd zijn door erkende
Corian Quality Network verwerkers/installateurs en gemaakt
volgens onze technische richtlijnen binnen de 10-jarige garantie.
®
®

2. Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door:
A.	Onvoldoende of onjuist residentieel of commercieel gebruik,
zorg of onderhoud.
B. Niet-erkende materiaalveranderingen of verkeerd gebruik, bv.
het niet gebruiken van een snijplank of een onderlegger.
C. Gebruik buiten de voor het product gespecifieerde omgeving.
D. Fysisch, chemisch of mechanisch misbruik.
E. Schade door blootstelling aan overmatige hitte (bv. directe
verwarming) door het niet gebruiken van pannenonderzetters
of schade door warmteoverdracht (bv. kookplaten, kranen met
kokend water) als gevolg van het niet voldoen aan de Corian®
installatieprocedures.
F. Onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de
installatieplaats.
G. Bepaalde extra voorwaarden en beperkingen van Corian zoals
vermeld in de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding.
H. Overmacht.
I. DuPont zal een gebarsten spoelbak slechts eenmalig vervangen
onder garantie.
®

Verwerker of Installateur of door het DuPont Corian Service
Center
D.	Die zijn onderhouden volgens de instructies uit de gebruiks- en
onderhoudsbrochure zoals gepubliceerd op www.corian.com.
Deze brochure kan tevens gratis verkregen worden bij uw
erkende Corian -verwerker of -installateur of bij het Corian departement van DuPont (zie punt 13).
TM
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8. Als DuPont niet in staat is een defect product dat door de Corian
garantie wordt gedekt, naar de omstandigheden te repareren of
te vervangen, dan zal DuPont Corian binnen een redelijke tijd
na kennisneming van het defect alleen de aankoopprijs van het
Corian materiaal terugstorten volgens de beperkingen onder
punt 3, indien de klant het product terugstuurt.
®
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9. Garantiebeperkingen: Noch DuPont Corian , noch zijn
leveranciers bieden enig andere expliciete of impliciete garantie
met betrekking tot Corian producten. Corian en zijn leveranciers
wijzen specifiek alle impliciete garanties op verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bijzonder doel af.
TM
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10.	Behalve in de hierboven genoemde gevallen, is DuPont volgens
recht noch contract aansprakelijk voor enig verlies of directe,
indirecte of incidentele schade die voortkomt uit het gebruik of het
onvermogen tot gebruik van de hiergenoemde Corian producten.
®

3.	De vergoeding van de 10-jarige beperkte installatiegarantie op
Corian is onderhevig aan het volgende tijdsschema:
Jaar 1-3 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 100% van de
materiaal- en arbeidskosten worden vergoed.
Jaar 4-6 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 75% van
de materiaalkosten en 50% van de arbeidskosten worden
vergoed.
Jaar 7-9 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 50% van
de materiaalkosten en 25% van de arbeidskosten worden
vergoed.
Jaar 10 na de installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 25% van de
materiaalkosten en 0% van de arbeidskosten worden vergoed.
®

4.	Om vergoeding binnen de 10-jarige beperkte Corian
installatiegarantie te verkrijgen, dient u uw aankoopbewijs,
onder vorm van een factuur met de schade-eis voor te leggen
(geen bewijs, geen vergoeding).

11. In sommige landen zijn de afwijzigingen en beperkingen in de
garantievoorwaarden niet geldig als beperking van de wettelijke
rechten van de gebruiker, dus de bovengenoemde beperkingen en
uitsluitingen zijn op u misschien niet van toepassing.
12. Beperking van aansprakelijkheid: Behalve voor de verplichtingen
die expliciet worden vermeld in deze garantie, is DuPont Corian
in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere,
incidentele of voortvloeiende schade, noch op basis van een contract,
een wettelijke bepaling of enige andere juridische theorie, noch
omdat DuPont op de hoogte was van de mogelijkheid van dit soort
beschadigingen.
TM
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5. D
 e beperkte garantie is overdraagbaar binnen de 10-jarige
beperkte installatiegarantie.

13. De 10-jarige beperkte installatiegarantie van DuPont voor
Corian is uw beste verzekering van een degelijke kwaliteit.
Indien u nog vragen heeft over deze garantie, schrijf dan naar
DuPont op het volgende adres:
®

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgium
Email: bi-warranty@dupont.com
®

6.	Alle DuPont Corian reparaties of vervangingen onder garantie
moeten eerst schriftelijk goedgekeurd worden door DuPont en mogen
enkel door een Erkend DuPont Corian Verwerker of Installateur of
door het DuPont Corian Service Center verricht worden.
TM
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7.	Deze beperkte installatiegarantie geldt alleen voor de volgende
installaties:
A. Uitgevoerd na 1 april 1995 in Europa, het Midden-Oosten en
Afrika; en
B. Die zich op hun oorspronkelijke installatieplaats bevinden; en
C. Verwerkt en geïnstalleerd door een door DuPont Erkende

14. Recht en jurisdictie van toepassing: Deze 10- jarige beperkte
installatiegarantie van DuPont Corian valt onder Zwitsers
recht. De rechtbanken van het kanton Genève-Zwitserland
hebben exclusieve jurisdictie op elke tot controverse leidende
handeling, interpretatie of uitvoering.
TM
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dupont CORIAN Gebruik & Onderhoud - Richtlijnen Voor HET
VERWIJDEREN VAN VLEKKEN:
TM

®

Gewone huishoudelijke vlekken:

Werkwijze

Voor dagelijks onderhoud

A-B-D

Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup

A-B-C-E-I

Smeer, vet en olieresidu’s
Kalkafzetting, zeep en mineralen
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten),
schoenpoetsmiddel, inkt, markeerstift
Mercurochrome, bloed, rode wijn, parfum
Vlekken van nagellak

A-B-C-D-I
A-B-F-I
A-B-C-E-I
A-B-C-D-E-I
A-B-C-G-I

Ijzer en roest

A-B-C-H-I

Jodium en schimmel

A-B-C-E-I

Onderhoudsmethode*:
A.	Verwijder gemorste vlekken met een zachte doek.
B.	Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek.
C.

Gebruik een vochtige microvezel doek en een zachte schuurcrème (b.v. Cif).

D.	Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met een detergent
(b.v. Dreft) of een standaard huishoudelijk schoonmaakmiddel (b.v. Mr. Proper, St. Marc).
E.	Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met verdund bleekmiddel** (Javel). Spoel verschillende
keren met warm water en droog af met een zachte doek.
F.

Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk
gebruik (b.v. Viakal) of azijn. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.

G.	Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met een remover zonder aceton. Spoel verschillende
keren met warm water en droog af met een zachte doek.
H.	Gebruik een microvezel doek en wrijf over de vlek met reiniger voor metalen of een remover voor roest.
Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
I.	Wanneer de vlek toch zichtbaar blijft, neem dan contact op met het Corian Warranty Centre (voor details,
zie verder).
®

* Bij het schoonmaken steeds in cirkelvormige bewegingen wrijven.
** Corian kan verkleuren indien het bleekmiddel niet helemaal met water werd verwijderd.
®

Cif is een gedeponeerd handelsmerk van Unilever / Mr. Proper is een gedeponeerd handelsmerk van P&G / Viakal is een gedeponeerd
handelsmerk van P&G / St.Marc is een gedeponeerd handelsmerk van Reckitt Benckiser / Dreft is een gedeponeerd handelsmerk van P&G.

Het ovale logo van DuPont, DuPont , The miracles of science en Corian zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van E. I. du Pont de Nemours and Company of zijn aangesloten
ondernemingen. Alleen DuPont maakt Corian . Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.
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