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Corian:
Corian er et smukt porefrit materiale, som hverken
absorberer fedt, smag eller lugt. Det er hygiejnisk
og let at rengøre.
For at holde den bløde glans jævn, bør corian rengøres fra tid til anden. Brug et mildt rengøringsmiddel - eventuelt med slibeeffekt - på en våd klud eller
svamp, og brug bløde roterende bevægelser.
Skyl/aftør med en fugtig klud og polér efter med
køkkenrulle eller en microfiberklud.
Corian kan holde til stort set alt, men undgå slibemidler og skuresvampe i den daglige rengøring.
Fedtede belægninger fjernes med almindeligt rengøringsmiddel.
Ved genstridige pletter, f.eks. fra stærkt farvende
blomsterstøv og krydderier, samt mærker fra metalredskaber i aluminium eller støbejern, eller vin og
kaffe, kan det være nødvendigt at anvende en plast
skuresvamp og/eller flydende slibemiddel. Kun i
slemme tilfælde bør man anvende stærke slibemid-

ler eller virkelig effektive plastskuresvampe. I så
fald bør overfladen behandles efterfølgende med et
mildt skuremiddel og poleres tørt, som beskrevet
ovenfor.
Corian tåler slag og stød samt almindelige husholdningskemikalier. Pletter og mindre ridser kan fjernes med fugtig klud og lidt skurepulver.
Stærke kemikalier såsom acetone/neglelakfjerner
bør omgående tørres op og overfladen vaskes med
sæbevand. Neglelak kan fjernes med acetonefri
neglelakfjerner.
Skulle der opstå større skader, så fortvivl ikke. Danish Healthcare Design A/S er certificeret Corian-leverandør, og Corian er nemt at friske op og forny. Vi
udfører gerne vedligeholdelse og fornyelse. Corian
er er nemmere at reparere - og nemmere at give
den oprindelige finish tilbage - end de fleste andre
materialer.

Akryl:
BRUG IKKE SPRIT i rengøringen. Ved rengøring
med opløsningsmidler, kan der komme krakkeleringer i materialet. Til rengøring bør anvendes acrylrensemiddel eller en mild sæbeopløsning, der af-

spænder og modvirker statisk elektricitet.
Overfladen er ikke så hård som glas og vil derfor
være mere modtagelig overfor ridser.

Laminat:
Laminat er et plastprodukt og kan derfor rengøres
med stort set alle former for rengøringsmidler, dog
ikke produkter med skuremiddel.
Aftør overfladen med en ren klud opvredet i vand
indeholdende et universalt rengøringsmiddel eller

opvaskemiddel. Tør løstsiddende snavs af. Aftør
overfladen med en ren klud opvredet i vand indeholdende et universalt rengøringsmiddel.
Dyp en ren klud i rent vand og tør efter. Tør grundigt
efter med en ren tør klud.
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