dupont CORIAN® BAKIMI & KULLANIMI – LEKE ÇIKARMA KILAVUZU:
tm

Eğer evinizi
DuPont Corian® ile
yeni tanıştırdıysanız…
TM

Yaygin ev lekeleri:

Prosedür :

Günlük olağan temizlik için

A-B-C

Sirke, kahve, çay, limon suyu, sebze, boyalar, ketçap

A-B-C-E-I

Gres yağı, katı yağ ve yağ kalıntıları

A-B-C-D-I

Sert su tortusu, sabun, mineraller

A-B-F-I

Zambak poleni, safran, ince çizikler, sigara yanıkları, ayakkabı cilası, mürekkep,
markör kalem

A-B-C-E-I

Merkürokrom (antiseptik ilaç), kan, kırmızı şarap, parfüm

A-B-C-D-E-I

Tırnak cilası, oje

A-B-C-G-I

Demir ya da pas

A-B-C-H-I

İyot, küf

A-B-C-E-I

DuPont Corian
TM

Bakım & Kullanım Kılavuzu
CORIAN® İLE YAŞAMAKTAN KEYİF ALMANIN YOLU...

Corian®, mutfak tezgahları, banyo
tezgahları, duş duvarları, mobilyalar ve
daha pek çok uygulamada kullanılan
zarif, hijyenik, uzun ömürlü masif yüzey
malzemesidir...
Hangi alanda uygulamış olursanız
olun, bu kılavuz Corian®’ın bakımı ve
kullanımı konularındaki sorularınıza
cevap verecektir.

Temizleme yöntemleri*:
A. Yumuşak bir bezle fazlalığı ortadan kaldırın;

Her dekoratif malzeme gibi Corian® da
en iyi performansı özenle kullanılması
halinde sergileyecektir.

B. Yüzeyi ılık suyla duruladıktan sonra yumuşak bir bezle kurulayın;
C. Islak bir bez ve krem deterjan kullanın (örn.: Cif Krem vb.);
D.	Bir ovma süngeri kullanarak (örn.: Scotch-Brite® vb.) lekenin üzerini bir deterjan ya da amonyak bazlı sert yüzey
temizleme maddesi (örn.: Mr. Muscle vb.) ile ovun;
E.	Bir ovma süngeri kullanarak (örn.: Scotch-Brite® vb.) lekenin üzerini bir miktar çamaşır suyu katkılı sert
yüzey temizleyici** ile ovun. Ilık suyla birkaç kez duruladıktan sonra yumuşak bir bezle kurulayın.
F.	Bir ovma süngeri kullanarak (örn.: Scotch-Brite® vb.) lekenin üzerini standart kireç çıkarıcı ya da sirke ile
ovun. Ilık suyla birkaç kez duruladıktan sonra yumuşak bir bezle kurulayın.
G.	Bir ovma süngeri kullanarak (örn.: Scotch-Brite® vb.) lekenin üzerini aseton bazlı olmayan bir
temizleyici ile ovun. Ilık suyla birkaç kez duruladıktan sonra yumuşak bir bezle kurulayın.
H.	Bir ovma süngeri kullanarak (örn.: Scotch-Brite® vb.) lekenin üzerini metal temizleyici ya da pas çıkarıcı ile ovun.
Ilık suyla birkaç kez duruladıktan sonra yumuşak bir bezle kurulayın.
I.	Eğer leke çıkmıyorsa, Garanti Merkezi’mizle ya da Corian® tedarikçinizle temasa geçin.
* Her zaman dairesel hareketlerle temizleme işlemini gerçekleştirin.
** Kullanıldıktan sonra suyla tamamen durulanmaması halinde çamaşır suyu katkılı sert yüzey temizleyici Corian®’ın rengini bozabilecektir.
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dupont CORIAN®’A ALIŞMAK
tm

Montajı tamamlandığında Corian® tezgahınız bütünsel olarak bir saten
parlaklığına sahip olacaktır. Ancak kullanıldıkça Corian® daha yumuşak ve daha
ipeksi bir parlaklığa ulaşacaktır. Bu oluşumun dengeli olarak gerçekleşmesi
için burada yer alan temizleme talimatlarına uyulması tavsiye edilmektedir.
Bu sayede Corian®’ın güzelliğini zaman içinde nasıl koruduğunu görmekten
mutluluk duyacaksınız.

Ilık suyla birkaç kez durulayın ve yumuşak bir bez ile kurulayın. Islak bir bez ve
krem deterjan kullanarak parlaklığı yeniden sağlayın ve dairesel hareketlerle
ovarak temizlenen alanı tüm yüzey ile bütünleştirin.

Eğer gider ya da musluk bölgelerinde sert su tortusu birikmişse, bir
ovma süngeri kullanarak standart ev tipi kireç çözücü ile lekeyi ovun ve
üreticinin talimatlarına uyun. Birkaç kez ılık suyla durulayın ve kuru bir
yumuşak bezle kurulayın. Parlaklık seviyesini yukarıda açıklandığı şekilde
yeniden sağlayın.

dupont CORIAN® MUTFAK TEZGAHI VE EVİYELERİNİN TEMİZLENMESİ

NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR...

Size ne söylenmiş olursa olsun, Corian® kendi kendini temizleyemez!
Ancak ilk günkü görünüşünü korumak kolaydır.

 Yüksek Sıcaklık:
—
Sıcak pişirme gereçleri için her zaman sıcağa karşı koruma altlığı, nihale (lastik
ayaklı) veya koruyucu eviye altlığı kullanın ya da soğumak üzere ilk önce
ocağın üzerinde bırakın. Kesinlikle sıcak tencereleri, özellikle dökme demir
olanları, Corian® tezgahın üzerine ya da eviyenin içine doğrudan koymayın.
Bu tür sıcaklıklar her türlü yüzeye zarar verebilir!
—
Soğuk su musluğunu açmadan kaynayan suyu eviyenin içine dökmek
Corian®’a zarar verebilir.
—
Ocaklara her zaman doğru ebatta tencere koyun ve merkezi olarak
yerleştirin. Merkeze yerleştirilmeyen tencereler çevresindeki herhangi bir
yüzeye zarar verebilir.

tm

 Günlük temizlik için ilk olarak kolay yöntemi deneyin!
Her ne kadar sıvılar Corian®’a nüfuz edemeseler de, en doğrusu onları döküldükleri anda silmektir. Sadece ıslak bir bez ve krem deterjan ya da ev tipi sıradan yağ çözücüler kullanın (örn.: Cif Krem vb.). Her zaman dairesel hareketlerle
temizlik yapın. Herhangi bir lekenin daha fazla dikkat gerektirmesi durumunda
burada yer alan temizleme yöntemlerine başvurun.
 Haftada bir ya da iki kez, eviyenize güzellik bakımı uygulayın.
Bir deterjan ya da sert yüzey temizleyici kullanarak yemek hazırlama işlemlerinden
arda kalan yağ ve kirleri eviyenizden temizleyin.
¾ oranında çamaşır suyunu ¼ oranında su ile seyrelterek eviyenize püskürtün ve bir
kaç saat ya da geceden sabaha kadar bırakın. Temas süresi 16 saat ile sınırlı olmalıdır.
Süre sonunda ya da ertesi sabah ıslak bez ile durulayın ya da temizleyin. Böylece
eviyeniz küçük bir çaba ile son derece güzel ve temiz bir görünüme ulaşacaktır.
 İnatçı lekelerle başa Çıkmak:
Her türlü problemli alan için ilk olarak kolay yöntemi deneyin.
— Sirke, kahve, çay, limon suyu, boyalar, ketçap, kırmızı şarap ya da
sebze lekeleri:
İlk olarak kolay yöntemi deneyin, gerekirse daha sonra bir ovma süngeri ve
deterjan ya da amonyak bazlı sert yüzey temizleme maddesi ile devam edin.
Sadece zambak poleni veya safran lekesi gibi gerçekten inatçı lekeler ya da
hafif bir çizik gibi durumlarda ovma süngeri ile çamaşırr suyu katkılı sert
yüzey temizleyici kullanarak lekenin üzerini ovma yoluna gidin.

 Çizikler:
Her malzeme gibi Corian® da günlük sık kullanım ile hafif bazı aşınma izleri
gösterecektir:
—
DuPont Corian® üzerinde kesinlikle kesme ve doğrama yapmayın – bu yüzeyi
çizecektir! Bunun yerine bir doğrama tahtası kullanın.
—
Koyu, yoğun pigmentli renkler çizikleri, tozu ve sıradan aşınma ve yıpranma
izlerini daha açık ve dokulu renklere göre daha fazla gösterecektir (Daha fazla
detay için renk broşürümüze bakın).
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 Kimyasal Madde Dökülmeleri:
Yanlışlıkla oluşan güçlü kimyasal madde dökülmelerinin (örn.: boya çözücüler,
fırça temizleyiciler, metal temizleyiciler, fırın temizleyiciler, metilen klorid içeren
temizleyiciler, asitli lavabo açıcılar, aseton bazlı oje çıkarıcılar vb.) hemen
sabunlu bol suyla yıkanması tezgahın zarar görmemesi için gereklidir! Tırnak
boyası dökülmeleri için, aseton bazlı olmayan temizleyici kullanılarak bol su

ile temizlenmelidir. Farkına varılmayan ya da uzun süreli kimyasal madde

teması yüzeye zarar verebilir. (Kimyasallara maruz kalma, temizleme ve
genel bakım ile ilgili detaylar için Corian® tedarikçinizden edinebileceğiniz
˝Corian® Teknik veri Tablosu na başvurunuz. ˝Teknik veri Tablosu nda yer
alan spesifikasyonların dışına çıkan hallerde 10 yıllık sınırlı ürün garantisi
geçersiz olacak ve bir yanlış kullanım vakası olarak ele alınacaktır.)

DUPONT CORIAN® GARANTİSİ
TM

Du Pont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (bundan sonra ‘DuPont’ olarak anılacak)
madde 3’te açıklanan zaman sınırlamalarına bağlı olmak suretiyle aşağıdakileri garanti eder:
DuPont, orijinal Corian® masif yüzey iç mekan tezgah ya da dekoratif uygulamasının sahibi olan size garanti eder ki; Corian® Quality Network üyesi bir İmalatçı/Montör tarafından imal
edilmiş ve monte edilmiş DuPont Corian® uygulamanızın, uygulamanın tamamlanmasını müteakip ilk on (10) yıl içinde herhangi bir ürün hatası sebebiyle bozulması halinde, DuPont,
kendi seçimine bağlı olarak, değiştirecek ya da onaracaktır. Bu garanti diğer tedarikçiler tarafından üretilen ürünleri kapsamaz.
TM

ON (10) YILLIK SINIRLI GARANTİ GENEL ŞARTLARI

NE OLURSA OLSUN, DuPont CORIAN® YENİLENEBİLİR!
TM

Corian® bütünüyle masif ve homojen olduğu için “yenilenebilir” özelliktedir.
Şiddetli darbe, ısı ya da kimyasal hasarlar da dahil hemen her tür hasar genellikle
yerinde giderilebilmekte ve orijinal, pürüzsüz ve hijyenik masif yüzey bütünlüğü
tekrar elde edilebilmektedir.
Corian® Garanti Merkezi’ni ya da yerel Corian® Müşteri Hizmetleri’ni aramanız
durumunda Corian® tezgahınızın profesyonel yöntemlerle zımparalanması için
Corian® Quality Network üyesi yerel bir Yetkili İmalatçı’ya yönlendirileceksiniz.
DuPont Corian® Quality Network üyesi imalatçı uzmanlık gerektiren tamir
işleri yapmak üzere DuPont tarafından onaylanmaktadır. Ayrıca montaj işleri de
üstlenebilmekte ve Corian® uygulamalarını en iyi koşullarda tutabilmek amacıyla
ticari müşteriler ile bakım anlaşmaları da gerçekleştirebilmektedirler.
TM

Bakım & Kullanım talimatlarımızın çoğunu muhtemelen içgüdüsel olarak
zaten uyguluyor olmalısınız; ancak cevaplayamadığımız herhangi bir
sorunuz varsa lütfen bizi arayınız!
Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen, Belgium
… Corian® konusundaki gereksinimlerinizi yerine getirmeye daima hazırız.
Ayrıca web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz:
www.corian.com.tr / www.corian.com

1. B u garanti yalnızca Quality Network üyesi imalatçılar/montörler tarafından ve
uygulama anında yürürlükte olan montaj prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş
Corian® masif yüzey malzemesi iç dekorasyon uygulamaları için geçerlidir.
2. Bu garanti aşağıda belirtilen sebeplerle oluşan hasarları kapsamaz:
A. Konutsal ya da ticari ortamda yanlış ya da yetersiz kullanım, bakım ya da onarım.
B. Corian® malzemede değişiklikler yapılması ya da hatalı kullanım, örneğin; kesme
tahtalarının ya da sıcaktan koruyucu altlıkların kullanılmaması.
C. M
 alzemenin iç mekan şartnamesinin dışına çıkan uygulama ve/veya işletim, örneğin;
dış mekan uygulamaları.
D. Fiziksel, kimyasal ya da mekanik kötü kullanım.
E. Sıcaktan koruyucu altlıkların kullanılmamasına bağlı olarak aşırı ısıya (doğrudan ısı)
maruz kalma sebebiyle oluşan hasar ya da ısı aktarımına (ocaklardan kaynaklanan)
bağlı olarak ve Corian® montaj prosedürüne uyulmamasından kaynaklanan hasar.
F. Montaj alanının yanlış hazırlanması ya da alan bakımının yanlış olması.
G. B akım & Kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde Corian®’ın diğer yanlış kullanımları.
H. Doğal afetler.
3. D uPont Corian® on (10) yıllık sınırlı garantisi aşağıda belirlenmiş kullanım süresi
şartlarına tabidir.
Yıl 1-3 Montaj tarihinden itibaren, bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması
halinde: Malzemenin ve işçiliğin (maliyet üzerinden) %100’ü karşılanacaktır.
Yıl 4-6 M
 ontaj tarihinden itibaren bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması
halinde: Malzemenin %75’i ve işçiliğin (maliyet üzerinden) %50’si karşılanacaktır.
Yıl 7-9 M
 ontaj tarihinden itibaren bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması
halinde: Malzemenin %50’si ve işçiliğin (maliyet üzerinden) %25’i karşılanacaktır.
Yıl 10 M
 ontaj tarihinden itibaren bu yıl dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması
halinde: Malzemenin %25’i ve işçiliğin (maliyet üzerinden) %0’ı karşılanacaktır.
TM

8. DuPont’un bu Corian® garantisi kapsamına giren hatalı bir ürünü, duruma göre
onarmasının ya da değiştirmesinin mümkün olmaması halinde, madde 3’te yer alan
sınırlamalar dahilinde ve müşterinin Corian® malzemesini DuPont’a ya da resmen
yetkili kılınmış temsilcisine teslim etmesi koşuluyla, DuPont, hatanın kendisine
bildirilmesini müteakip makul bir süre içinde, yalnızca Corian® malzemenin satınalma
bedelini iade edecektir.
9. Garanti sınırlamaları:
Gerek DuPont ve gerekse onun üçüncü şahıs tedarikçileri Corian® masif yüzeylere
yönelik olarak, açık ya da zımni başka tür hiçbir garanti vermez. DuPont ve onun
üçüncü şahıs tedarikçileri özellikle, iç mekan ya da dekoratif yüzey kullanımları dışında
başka herhangi bir amaca yönelik olarak zımni ticarete uygunluk ya da kullanılabilirlik
garantilerini reddeder.
10. Burada yeralan haller müstesna olmak üzere, Corian® masif yüzeylerin iç mekan ya da
dekoratif yüzey uygulamalarında kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarar ya da doğrudan, dolaylı ya da arızi olarak ortaya çıkan hasarlardan,
ne haksız fiil ne de akdi sorumluluk hükümleri uyarınca, sorumlu tutulamaz.
11. Bazı ülkeler garanti şartlarındaki sınırlama ve müstesna tutma hallerinin tüketicinin
yasalarla saptanmış haklarını sınırlandırmalarına engel olmaktadır. Bu sebeple
yukarıdaki sınırlama ya da müstesna tutma halleri sizin için geçerli olmayabilir.
12. Sorumluluk sınırlamaları:
Bu garanti beyanında açıkça belirtilen yükümlülükler haricinde, DuPont Corian®,
hiçbir durumda, doğrudan, dolaylı, özel, arızi ya da müspet herhangi bir hasardan,
talebin sözleşme, haksız fiil ya da başka bir yasal dayanaktan kaynaklaması ve bu tür
hasarların oluşabileceği ihtimali konusunda bilgilendirme yapılmış olup olmamasına
bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz.
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4. D uPont Corian® 10 Yıllık Sınırlı Uygulama Garantisi kapsamında herhangi bir garanti
karşılaması alabilmek için fatura türünden bir satınalma ispatının taleple birlikte
sunulması gerekmektedir. (ispat olmaksızın karşılama yapılamaz).

13. Corian® için sunulan bu On (10) Yıllık Sınırlı Uygulama Garantisi uzun ömürlü kalite
konusunda sizin en önemli güvencenizdir. Bu garanti ile ilgili diğer sorularınız için
aşağıdaki adrese yazarak DuPont’la temasa geçiniz:

5. B u sınırlı garanti on (10) yıllık garanti süresince devredilebilir niteliktedir.

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgium
Fax: +32 24 03 53 44
E-mail: SurfacesWarranty@dupont.com
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6. H erhangi bir Corian® yüzey değiştirme ya da onarım işlemi öncelikle DuPont ya
da DuPont tarafından resmen yetkili kılınmış temsilcisi tarafından yazılı olarak
onaylanmalı ve resmen yetkilendirilmiş Corian® Quality Network üyesi bir İmalatçı/
Montör tarafından gerçekleştirilmelidir.
7. Bu Sınırlı garanti yalnızca aşağıdaki şartları haiz uygulamalar için geçerlidir:
A. Avrupa, Orta-Doğu ve Afrika ‘da 1 Nisan 1995’ten sonraki uygulamalar;
B. İlk uygulama alanlarından hareket ettirilmemiş uygulamalar;
C. D uPont Corian® Yetkili İmalatçıları ve Montörleri tarafından gerçekleştirilmiş
uygulamalar;
D. S öz konusu uygulamanın kabulünü müteakip verilen ve bu garanti kurallarına
iliştirilmiş olan Corian® Bakım & Kullanım kılavuzunda yer alan bakım ve kullanım
talimatlarına göre bakımı ve kullanımı gerçekleştirilmiş uygulamalar.
Ücretsiz bir Corian® Bakım & Kullanım Talimatları/Kılavuzu kitapçığı yerel Corian®
tedarikçisinden ya da DuPont Corian® masif yüzeyler bölümüne yazarak temin
edilebilir (adres için paragraf 13’e bakınız).
TM
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14. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: Bu DuPont Corian® 10 yıllık Sınırlı
Garantisi İsviçre kanunlarına tabidir. Bu sınırlı garantiden ya da onunla ilişkili olarak
doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın, yorumlanmasına ya da uygulanmasına
ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, çözümünde İsviçre - Cenevre kantonu mahkemeleri münhasıran yargılama yetkisine sahiptir.
TM

