
Corian® er ikke vedligeholdelsesfrit, men 
kræver kun minimal behandling for at se flot ud.
I den daglige rengøring er det nok at tørre Corian® af med en 
blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt fjernes med 
vand og flydende opvaskemiddel.

Af og til bør hele overfladen rengøres grundigt, for at glansen 
ikke skal blive ujævn.

Brug et rengøringsmiddel med mild slibeeffekt til Corian® som 
har silkemat finish og flydende opvaskemiddel for højglansover-
flader. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde cirkel-
bevægelser. Skyl med vand og tør efter med papir eller bløde 
klude.

Hvis du stadig ikke er tilfreds med glansen eller hvis finishen er 
blevet ujævn, kan du altid oppolere overflader af Corian®.

Hvis du har en Corian® vask
   Trin 1  Normal rengøring.

   Trin 2  Brug opvaskemiddel eller mild
  skurecreme og en fin skuresvamp.

   Trin 3  Fyld vasken med varmt vand (ikke
  kogende). Tilsæt 1-2 tsk. maskinopvaske-
  middel og lad det stå i nogle timer eller
  over natten. Vask med en børste, skyl og
  tør efter.

Pletfjernelse
Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der fortsat er plet-
ter, brug lidt mild skurecreme på en klud og gnid med lette 
cirkelbevægelser.

Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. Stærke slibe-
midler eller den grønne side af skuresvampen (Scotch-Brite™), 
skal kun bruges til at fjerne særlige vanskelige pletter. Efter brug 
af sådanne stærke midler, bør man sørge for at overfladen som 
er behandlet, får sin glans tilbage ved at gentage proceduren 
beskrevet under punkt ”Hele overfladen bør rengøres…”.

Vi anbefaler at bruge en speciel rengøringspakke, som er udviklet 
for køkkener, bad, butiksindretninger og offentlige miljøer. Den 
kan bestilles gennem info@leathermaster.dk via internettet.

Graffiti, tusch og kuglepen – intet problem! Vaskes let bort 
forklaret under ”pletfjernelse”.

Brandmærker og andre vanskelige pletter fjernes med skuremid-
del og en fin svamp.

Kemikalier

Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralsk terpentin, 
klor, afløbsrens, ovnrens o.l.), skal straks skylles af med vand og 
opvaskemiddel, for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan 
fjernes med neglelakfjerner (uden acetone), og skylles efterføl-
gende af med rent vand. Hvis skaden ikke opdages umiddelbart, 
eller hvis overfladen udsættes for en langvarig påvirkning af 
kemikalier (f.eks. fra en utæt beholder), kan det være nødvendigt 
at kontakte Chr. Juul Andersen A/S - installatøren af Corian®.

Vær forsigtig med varme
Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejernsgryder direkte på 
Corian® bordpladen. En så varm gryde kan skade de fleste over-
flader! Brug et eller andet varmeunderlag.

Hvis du har en integreret kogeplade i din Corian® bordplade, 
kan der med fordel fræses spor til stålriller ved siden af kogep-
laden. En både dekorativ og nyttig detalje.

Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væsker i 
Corian® vaske, det forhindrer at overfladen skades.

Undgå ridser
Skær ikke med en skarp kniv direkte på Corian® bordpladen. 
Det kan skade overfladen. Brug i stedet et skærebræt. Som alle 
materialer kan Corian® få ridser. Ridser, støv og kalkaflejringer 
fra aftørring samt almindelig slidtage ses tydeligere på de mørke 
farver end på de lyse. (Se vores farvekort).

Mekanisk skade
Hvis en Corian® bordplade skades, ved f.eks. et tungt og spidst 
objekt falder ned og laver en sprække eller ødelægger et hjørne 
af pladen, kan dette repareres så det næsten ikke kan ses. 
Corian® er unikt, da det kan repareres og poleres op, så det står 
som nyt! Husk at Corian® altid kan poleres og få sin nye finish 
tilbage!

Oppolering
Når en bad- eller køkkenindretning i Corian® har været i brug i 5 
til 10 år, kan det være på tide med en professionel oppolering af 
overfladerne. Så får Corian® sin oprindelige nye finish tilbage.
Kontakt Chr. Juul Andersen A/S for nærmere information.

Besøg vores website: www.cja.dk

Disse råd har vi lavet for at besvare dine spørgsmål om hvordan man behandler indretninger
af Corian®. For at bevare den fine glans, anbefaler vi dig at følge vore vedligeholdelsesråd nøje.
Så kommer Corian® til at beholde sin smukke finish i lang tid.

Vedligeholdelsesråd for
DuPont™ Corian®


