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Cuidar da Superfície DuPont™ Corian®
A superfície DuPont™ Corian® foi criada para toda uma vida útil de cuidados fáceis. Basta seguir as orientações
simples nesta brochura para ajudar a manter o bom aspeto das suas superfícies Corian®.
Cuidados rotineiros com a sua superfície Corian®
Na limpeza do dia a dia, utilize água com sabão ou detergentes comuns próprios para superfícies.
Remova o excesso de detergente com um pano suave, enxague a superfície com água tépida e seque-a com um
pano suave. Se necessário, utilize um pano de microfibras para esfregar a superfície com um produto de limpeza
à base de amoníaco e depois enxague com água. Este procedimento remove a maior parte da sujidade e resíduos
das suas superfícies Corian®. Limpe sempre com movimentos circulares, de frente para trás e depois de lado a lado,
sobrepondo os círculos até que toda a área esteja limpa. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou abrasivos
suaves em superfícies de alto brilho ou escuras.Tenha em atenção que podem surgir depósitos de calcário se
deixar a água secar na superfície. Para evitar isso, é importante secar completamente a superfície com um pano de
microfibras após qualquer derrame ou limpeza. Algumas cores das superfícies Corian® poderão exigir uma limpeza
mais frequente para manter um acabamento uniforme.
Cuidados especiais com manchas difíceis
Os resíduos de manchas difíceis poderão exigir uma limpeza mais profunda.
Siga as recomendações abaixo para limpar eficazmente essas manchas específicas da sua superfície e formas Corian®.
Vinagre, café, chá, sumo de limão, sumo de vegetais, corantes, ketchup, pólen de lírio, açafrão, riscos leves,
queimaduras de cigarro, graxa, tinta, canetas marcadoras, iodo, bolor, mercurocromo, sangue, vinho tinto,
perfume: Utilize um pano de microfibras húmido e um produto de limpeza abrasivo suave (exceto nas superfícies
de alto brilho ou escuras).
Resíduos de lubrificante, gordura e óleo: Utilize um pano de microfibras para esfregar a mancha com alguma
lixívia diluída. Enxague várias vezes com água tépida e seque com um pano suave.
A lixívia pode descorar a superfície DuPont™ Corian® se depois não for completamente enxaguada com água.
Incrustações de água dura, sabão, minerais: Utilize um pano de microfibras para esfregar a mancha com um
produto anticalcário doméstico ou vinagre e deixe atuar durante 2-4 minutos.
Utilizando um segundo pano de microfibras limpo, enxague bem a área com água.
Derrames de verniz para as unhas: Utilize um pano de microfibras para esfregar a mancha com um produto
para tirar o verniz das unhas que não seja à base de acetona. Enxague várias vezes com água tépida e seque com
um pano suave.
Se a mancha continuar visível, repita a operação, desta vez, utilizando uma lixa de grão muito fino. Se a mancha
persistir, contacte o nosso Centro de Garantia.
Como prevenir danos permanentes
Certifique-se de que observa estas diretrizes para ajudar a evitar danos permanentes na sua instalação Corian®.
Evite derramar produtos químicos fortes, por exemplo, decapantes, produtos de limpeza de fornos, produtos de
desentupimento ácidos, produtos para tirar o verniz das unhas à base de acetona, etc., na sua superfície. Se ocorrer
um derrame, lave imediatamente a superfície com água para eliminar completamente o produto químico. Não
limpe a superfície com agentes químicos agressivos, tais como acetona, produtos de limpeza de fornos, diluentes,
ácidos fortes (ácido muriático, etc.) ou bases fortes (soda cáustica, etc.), detergentes industriais ou solventes de
tinta. Se, de facto, ocorrer um derrame, irrigue a superfície rapidamente com água para enxaguar o produto
químico. Não utilize raspadores de metal, escovas metálicas ou outras ferramentas de metal domésticas para
remover manchas, tintas, gesso ou outras substâncias.
Em caso de danos graves, contacte o Centro de Garantia DuPont™ Corian®, que o porá em contacto com um
Parceiro Industrial ou Centro de Assistência da Rede de Qualidade da DuPont™ Corian® para novo polimento
ou reparação profissional da sua instalação DuPont™ Corian®. Os Centros de Assistência da Rede de Qualidade
da DuPont™ Corian® estão certificados pela DuPont para a execução de trabalhos especializados de reparação e
acabamento. Também podem executar trabalhos de instalação e oferecer contratos de manutenção aos clientes
comerciais para manter as instalações do material DuPont™ Corian® em excelente estado.
Aplicações em cozinhas
CUIDADOS ESPECIAIS COM OS LAVATÓRIOS
Retire do lavatório todos os resíduos de gordura e óleo resultantes da preparação de alimentos utilizando um
detergente ou produto de limpeza de superfícies. Se necessário, utilize uma esponja de limpeza abrasiva suave.
Encha o lavatório com lixívia doméstica diluída (25% de lixívia e 75% de água) e deixe atuar durante meia hora.
Depois, enxague bem – deve ficar com um lavatório perfeitamente limpo, com muito pouco trabalho.

PREVENIR DANOS POR CALOR E OUTROS MOTIVOS
É importante minimizar a exposição direta ao calor para proteger a sua superfície Corian®.
Utilize sempre uma base de proteção térmica, bases para tachos e pratos (com pés de borracha) ou tapete protetor
de lavatórios para tachos e panelas quentes ou deixe os tachos e panelas arrefecer primeiro no fogão.
Nunca coloque tachos, panelas ou frigideiras, sobretudo de ferro fundido, diretamente numa bancada DuPont™
Corian® ou lavatório Corian®. Utilize sempre o tacho, panela ou frigideira no tamanho de bico certo no fogão e
coloque-o de forma a ficar centrado no anel.
Um tacho, panela ou frigideira que seja maior do que o bico pode danificar a superfície circundante.
Tal como acontece com a maior parte dos lavatórios, se verter líquidos a ferver diretamente num lavatório DuPont™
Corian® sem ter água fria corrente ao mesmo tempo, pode danificar o material.
Se tiver uma torneira de água a ferver instantânea, deve sempre utilizar um recipiente para apanhar a água, visto
que a água a ferver proveniente desse tipo de torneira pode causar danos na superfície do lavatório e à volta do
mesmo. Não corte diretamente nas superfícies Corian®. Utilize uma tábua de cortar.
Aplicações em casas de banho
MANUTENÇÃO DIÁRIA DE LAVATÓRIOS, BASES DE CHUVEIRO E BANHEIRAS
Simplesmente limpe a superfície com água e sabão ou qualquer detergente comum para remover a maior parte das
manchas e sujidade que se tenha depositado.
Recomenda-se, em particular, detergentes em gel ou cremosos, com uma esponja de limpeza abrasiva suave,
garantindo que enxagua bem a área tratada. Ao fazê-lo, mantém o acabamento mate original.
Algumas substâncias, como tinta, cosméticos e corantes, podem libertar cor na superfície após contacto prolongado.
Todas essas substâncias podem ser facilmente removidas seguindo as instruções especiais para manchas difíceis.
ATENÇÃO
As bases de chuveiro e banheiras não podem ser utilizadas autonomamente por pessoas com capacidades motoras
reduzidas ou dificuldades sensoriais e/ou cognitivas (incluindo crianças).
Para sua segurança pessoal, utilize-as com água a uma temperatura máxima de 40 °C.
Evite utilizá-las na proximidade de eletrodomésticos ou enquanto utiliza eletrodomésticos.
Preste especial atenção quando utilizar bases de chuveiro e banheiras sozinho ou depois de tomar medicação.
Qualidade garantida
Com os devidos cuidados, a sua superfície Corian® continuará a ter um aspeto novo.
A sua superfície DuPont™ Corian® tem uma Garantia Limitada quando o fabrico e instalação são levados a cabo
por um Parceiro Industrial Corian® e membro da Rede de Qualidade Corian®.
Se decidir vender a sua casa, a sua garantia é transferível para os novos proprietários.
Para obter todas as informações, visite o nosso Web site (www.corian.com) e analise as diretrizes da garantia
aplicável ao seu produto.
Esta informação baseia-se em dados técnicos que a E. I. du Pont de Nemours and Company e respetivas filiais (“DuPont”) acreditam
ser fiáveis e destina-se a ser utilizada por pessoas com competências técnicas, de acordo com o seu próprio critério e por sua conta e
risco. A DuPont não pode garantir e não garante que esta informação esteja absolutamente atualizada ou exata, apesar de se
realizarem todos os esforços para assegurar que ela esteja tão atualizada e exata quanto possível. Dado que as condições de utilização
estão fora do controlo da DuPont, a DuPont não concede qualquer garantia, expressa ou implícita, a respeito da informação, ou de
alguma parte da informação, incluindo quaisquer garantias de direitos, não violação de direitos de autor ou patentes de terceiros,
comerciabilidade ou adequação a um determinado fim, e não assume qualquer responsabilidade pela exatidão, integralidade ou
utilidade de qualquer informação. Esta informação não deve ser tida como fiável para a criação de especificações, designs ou
diretrizes de instalação. As pessoas responsáveis pela utilização e manuseamento do produto são responsáveis por assegurar que os
métodos e processo de design, fabrico ou instalação não apresentam quaisquer perigos para a saúde ou segurança. Não tente
executar trabalhos de especificações, design, fabrico ou instalação sem a devida formação ou sem o devido equipamento de proteção
pessoal. Nada no presente documento deverá ser interpretado como licença para operar ou recomendação para violar quaisquer
patentes. A DuPont não será responsabilizada pela utilização da referida informação nem pelos resultados obtidos com essa
utilização, sejam ou não baseados na negligência da DuPont. A DuPont não será responsabilizada por (i) quaisquer danos, incluindo
reivindicações relativamente à especificação, design, fabrico, instalação ou combinação deste produto com qualquer outro produto,
nem por (ii) danos especiais, diretos, indiretos ou consequentes. A DuPont reserva-se o direito de fazer alterações nesta informação e
nesta renúncia de responsabilidade. A DuPont incentiva-o a analisar periodicamente esta informação e esta renúncia de
responsabilidade, para a eventualidade de haver atualizações ou alterações. A continuação do seu acesso a ou utilização desta
informação será considerada a sua aceitação desta renúncia de responsabilidade e respetivas alterações e da razoabilidade destas
normas para o aviso de alterações.
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