INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO EM SEGURANÇA
As bases de duche e banheiras DuPont™ Corian® não podem ser utilizadas autonomamente por pessoas com capacidades motoras reduzidas
ou dificuldades sensórias e/ou cognitivas (incluindo crianças) nem por ninguém que não tenha a sabedoria necessária para as utilizar.
Certifique-se de que as crianças estão vigiadas por um adulto responsável pela sua segurança quando utilizarem bases de duche o e banheiras.
As bases de duche e banheiras foram concebidas para utilização doméstica, ou semelhante, e só devem ser instaladas e utilizadas à
temperatura ambiente.
É perigoso utilizar bases de duche e banheiras na proximidade de, ou enquanto utiliza, eletrodomésticos (rádios, secadores de cabelo, etc.).
Preste especial atenção quando utilizar bases de duche e banheiras sozinho. Se ficar debaixo de água corrente quente durante muito tempo,
poderá sentir náusea, tonturas e perda de consciência.
Não recomendamos utilizar bases de duche e banheiras depois de tomar medicação ou qualquer substância que possa provocar sonolência
ou que possa afetar a tensão arterial.
Para sua segurança pessoal, sugerimos utilizar as bases de duche e banheiras com água a uma temperatura máxima de 40 °C.
Quando a superfície da base de duche ou banheira estiver molhada, ela torna-se mais escorregadia, sobretudo se forem utilizados champôs,
sabões e óleos.
CUIDADO E MANUTENÇÃO

Simplesmente limpe a superfície da sua base de duche ou banheira DuPont™ Corian® com água e sabão ou um detergente comum, o que
eliminará a maior parte das manchas e sujidade que se possam depositar. Recomenda-se, em particular, os detergentes em gel ou cremosos.
A utilização de produtos químicos agressivos, tais como acetona, tricloroetileno ou ácidos e bases fortes, não é aconselhável.
QUALIDADE GARANTIDA

Visite o nosso Web site (www.corian.com.pt) para analisar as diretrizes da garantia aplicável ao seu produto.
ATENÇÃO

Não recomendamos utilizar este produto com água a uma temperatura superior a 55 °C

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.
O logotipo oval da DuPont, DuPont™, Endless Evolution, o logotipo Endless Evolution e Corian® são marcas registadas ou marcas ou material protegido por direitos de autor de E. I. du
Pont de Nemours and Company ou das suas afiliadas. Só a DuPont produz Corian®.
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