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CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN
ASENNUS JA HOITO
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TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO
VASTAANOTON YHTEYDESSÄ
Tuotteessa ilmenevät vauriot on reklamoitava
myyjälle ennen tuotteen asentamista ja
viimeistään 8 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.
Asentaessaan pöytälevyn asiakas hyväksyy sen.
Tuotetakuu ei sen vuoksi kata asennetussa
pöytälevyssä näkyviä virheitä ja puutteita.

KULJETU S JA SÄILY T YS
Pöytälevyä nostetaan
ja kannetaan aina pysty-asennossa pituussuunnassa. Sitä ei saa
koskaan kantaa vaakatasossa.

Levyä ei saa koskaan
kantaa siihen mahdollisesti leikatusta aukosta
tai reiästä.

Pöytälevyt tulee asentaa
8 päivän kuluessa toimituksesta. Levyjä säilytetään kuljetuspakkauksessa asennushetkeen
saakka. Levyt tuodaan
asennusympäristöön
vähintään 24 tuntia
aikaisemmin. Huoneen
lämpötilan tulee olla
20 astetta ja ilmankoste-uden noin 50 %.

TIETOJA DU PONT™ CORIAN ® - PÖY TÄLE V YISTÄ
DuPont™ Corian® -levyjä valmistetaan useissa
tehtaissa eri puolilla maailmaa. Materiaalista noin
1/3 on korkealaatuista akryylia ja 2/3 luonnollisia
mineraaleja (alumiinihydroksidia). Corian® -levyn
materiaali polymerisoituu täysin valmistuksen
aikana muuttuen kemiallisesti vakaaksi aineeksi,
joka ei juurikaan muutu sisäilman vaikutuksesta.
Sen vuoksi Corian® sopii erityisen hyvin juuri
pöytälevyjen, altaiden yms. valmistukseen.

Massiivinen ja muotoiltava komposiittimateriaali
Corian® kehitettiin DuPont™ tuotekehitysosastolla 1960-luvun lopussa. Sen jälkeen sen
käyttö on yleistynyt eri puolilla maailmaa sekä
kodeissa että julkisissa tiloissa.
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CORIAN ® - PÖY TÄLE V YJEN ASENN U S
ENNEN ASENTAMISTA

Tarkista ennen pöytälevyn asentamista
vatupassin avulla, että keittiökaapit ovat vaakatasossa ja toisiinsa nähden suorassa kulmassa.
Jos kaapeissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea
sovittaa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittaessa vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja tarkasta, että mitat sopivat yhteen ja kulmat tulevat
kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen pois paikoiltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, ota heti
yhteys jälleenmyyjään. Huomaa: Kaikki kulmat
ovat toimitettaessa 90-asteisia, jos muuta ei ole
tilattu.

Varmista, että sekä takareunasta että elastisesta saumakohdasta on aina vähintään 3 mm:n
etäisyys seinään.
On erittäin tärkeää tukea levyä 600 mm:n
välein, ettei se pääse taipumaan.

CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN LIITOSKOHDAT
Corian ® -pöytälevyt voidaan yhdistää miltei täysin
ilman näkyviä liitoskohtia. Liitostyön saa suorittaa vain sertifioitu DFI-GEISLER A/S -asentaja.
Ennen levyjen liittämistä on huolehdittava
seuraavista seikoista:

• Levyyn on jo tehty tarvittavat aukot
keittolevyjä ja allasta varten.
• Levyt on tuotu asennusympäristön lämpötilaan
vähintään 24 tuntia aikaisemmin.
• Levyt on nostettu paikalleen kalusteiden päälle
ja niiden aukot/mitat on tarkastettu.

12 MM:N PAKSUISTEN CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN ASENNUS
Corian ® -pöytälevyt, joiden alla ei ole asennuslis- Levyn taipumisen estämiseksi on hyvin tärkeää,
toja, asennetaan suoraan kaapin runkoon. Kiinettä sitä tuetaan sekä etu- että takareunasta
nitetään elastisella silikonilla.
ja ettei sen etureunaan jää 150 mm suurempaa
ulkonemaa ilman tukea.
Kaapin runkoon ja reunalistoihin pursotetaan
silikonia säännöllisin välein noin herneen verran
levyn kiinnittämistä varten.

Levyjä on lisäksi voitava vetää erilleen vähintään
150 mm liitoskohdan valmistelua varten.

12 mm pöytätasot ovat vahvistettu sahauksen/
altaan/ lieden/ kokoonpanon ympärillä 24 mm
paksuiseksi ja myös jos pöytätason leveys ylittää
750 mm. Nämä vahvistukset ei saa poistaa. Sen
sijaan kaapin yläpuolelta voi jyrsiä.

YLI 12 MM:N PAKSUISTEN CORIAN®-PÖYTÄLEVYJEN ASENNU
Yli 12 mm:n paksuisissa Corian ® -pöytälevyissä on
valmiina asennuslistat, jotka jäävät Corian ® -levyn
etureunan taakse.

Poraa kaapin etu- ja takareunaan 6 mm:n reiät
levyn kiinnittämistä varten. Pöytälevy kiinnitetään alustaansa vähintään 600 mm:n välein
pituussuunnassa.

Kiinnitä pöytälevy keittiökalusteisiin käyttämällä
valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. Pidä levy tarvittaessa paikoillaan ruuvipuristimilla kiinnityksen
aikana. Vältä vahingoittamasta pintaa käyttämällä
puristimien alla suojakappaleita.

Pöytälevyyn upotetun liesitason reunat saumataan huolellisesti. Käytä saumausmassaa niin
runsaasti, että sauma voidaan silottaa aivan
tasaiseksi. Voit tilata saumausmassan yhdessä
liesitason kanssa.
Puhdista pöytälevyt aina asennustyön päätteeksi.
Ks. erilliset puhdistusohjeet.
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DFI - GEI SLERIN VALMI STAMIEN DU PONT™ CORIAN ® - PÖY TÄLE V YJEN/ALTAIDEN HOITO
hoito-ohjeet vastatakvastatakOlemme laatineet nämä hoito-ohjeet
esittämiin kysymyksiin
kysymyksiin
semme asiakkaidemme esittämiin
®
Corian®-pöytälevyjen
altaidenhoidosta.
hoidosta.
Corian
-pöytälevyjen jajaaltaiden
huolellisesti varNoudattamalla hoito-ohjeita huolellisesti
®
®
-levy
pysyy
kauniin
kiiltävämis-tat, tat,
ettäettä
Corian
varmisCorian
-levy
pysyy
kauniin
nä mahdollisimman
pitkään.pitkään.
kiiltävänä
mahdollisimman
puhdistukseen ja
ja hoitoon
hoitoon
Suosittelemme levyjen puhdistukseen
Composite
Cleanerja Composite
Sealer -aineiSurface
Cleaner
-aineita,
joita voit tiedustella
ta, joita voit tiedustella keittiöntoimittajaltasi.
keittiöntoimittajaltasi.
Tuotteiden mukana toimitetaan
toimitetaan perusteelliset
perusteelliset
käyttöohjeet.
vähäisellä hoidolla.
hoidolla.
Corian® pysyy siistinä hyvin vähäisellä
päivittäin puhtaalla
puhtaalla vedellä
vedellä
Corian® puhdistetaan päivittäin
Useimmat likalika- ja
ja rasvatahrasvatahja pehmeällä liinalla. Useimmat
nestemäisellä astianpeastianperat lähtevät vedellä ja nestemäisellä
suaineel-la.
suaineella. Pinta
Pinta pysyy
pysyy tasaisen
tasaisen kiiltävänä,
kiiltävänä, kun
kauttaaltaan säännöllisesti.
säännöllisesti.
se puhdis-tetaan kauttaaltaan
puhdistetaan
Himmeäpintaiset Corian®®-levyt puhdistetaan
puhdistusaineella ja
ja kiiltäväkiiltäväkevyesti hankaavalla puhdistusaineella
astianpesuaineella. Pyyhi
Pyyhi
pintaiset nestemäisellä astianpesuaineella.
liinalla pyörivin
pyörivin liikkein.
liikkein.
koko pinta pehmeällä liinalla
paperilla tai
tai pehmepehmeHuuhtele vedellä ja kuivaa paperilla
ällä liinalla.
mielestäsi ole
ole tartarJos Corian® -levyn pinta ei mielestäsi
kiiltää epätasaisesti,
epätasaisesti, voit
voit
peeksi kiiltävä tai se kiiltää
halutessasi kiillottaa sen.

CORIAN®-ALTAAN
PUHDISTUS
CORIAN®-ALTAAN PUHDISTUS
Vaihe
Vaihe 1
1
Normaali
Normaali puhdistus.
puhdistus.
Vaihe
Vaihe 2
2
Käytä
Käytä astianpesuainetta
astianpesuainetta tai
tai kevyesti
kevyesti hankaavaa
hankaavaa
puhdistusainetta
ja
valkoista
puhdistusainetta ja valkoista hankaussientä.
hankaussientä.
Vaihe
Vaihe 3
3
Täytä
Täytä allas
allas lämpimällä
lämpimällä vedellä
vedellä (ei
(ei kiehuvalla).
kiehuvalla).
Lisää
1–2
tl
konetiskiainetta
ja
Lisää 1–2 tl konetiskiainetta ja anna
anna vaikuttaa
vaikuttaa
muutaman
muutaman tunnin
tunnin tai
tai yön
yön yli.
yli. Pese
Pese harjalla,
harjalla,
huuhtele
huuhtele ja
ja kuivaa.
kuivaa.
Laajan
-malliston lisäksi
lisäksi levyyn
levyyn voidaan
voidaan
Laajan Corian
Corian ®-malliston
asentaa
asentaa DFI-GEISLER-malliston
DFI-GEISLER-malliston terästeräs- tai
tai gragraniittiallas.
niittiallas.
®

TAHRANPOISTO
Yritä poistaa tahra ensin tavallisella pesuaineella.
pesuaineella.
Jos se ei tehoa, hiero tahraa kevyesti hankaavaan pesuaineeseen kastetulla liinalla kevyin
pyörivin liikkein.
Vältä karkean pesusienen käyttöä päivittäisessä
päivittäisessä
puhdistuksessa. Voimakkaasti hiovia aineita tai
hankaussienen vihreää puolta (esim. Scotch-BriScotch-Brite™) tulee käyttää vain pinttyneiden tahrojen
poistamisessa. Voimakkaiden aineiden käytön
jälkeen koko pinta tulee kiillotetaan puhdistapuhdistamalla se kauttaaltaan edellä annettujen ohjeiden
ohjeiden
mukaisesti.
HIILI,
JA KUULAKÄRKIKYNÄ
KUULAKÄRKIKYNÄ
HIILI, TUSSI
TUSSI JA
Puhdistetaan muiden tahrojen tavoin, jäljet
lähtevät helposti.
PALAMISJÄLJET
JA MUUT
MUUT VAIKEAT
VAIKEAT
PALAMISJÄLJET JA
TAHRAT
TAHRAT
Poistetaan hankaavalla pesuaineella ja pehmeällä
pehmeällä
sienellä.
KEMIKAALIT
KEMIKAALIT
Voimakkaat kemikaalit (esim. asetoni, minemineraalitärpätti,
kloori,
viemärin
ja uunin
puhdistusaineet
raalitärpätti,
kloori,
viemärin
ja uunin
puhdisjne.)
on poistettava
heti vedellä
ja vedellä
astianpesuaitusaineet
jne.) on poistettava
heti
ja
neella
pysyvien jälkien
välttämiseksi.
Kynsilakka
astianpesuaineella
pysyvien
jälkien välttämiseksi.
poistetaan
(joka ei
Kynsilakka kynsilakanpoistoaineella
poistetaan kynsilakanpoistoaineella
sisällä
ja huuhdellaan
puhtaallapuhtaalla
vedellä.
(joka eiasetonia)
sisällä asetonia)
ja huuhdellaan
vedellä.
Jos vahinkoa ei huomata heti tai jos kemikaali
pääsee
vaikuttamaan
levyyn
aikaa
Jos vahinkoa
ei huomata
hetipidemmän
tai jos kemikaali
(esim.
pakkaus),
on otettava
yhteyttä
pääseevuotava
vaikuttamaan
levyyn
pidemmän
aikaa
keittiön
toimittajaan,
jokaonpuolestaan
ottaa
(esim. vuotava
pakkaus),
otettava yhteyttä
yhteyttä
DFI-GEISLERin
keittiön toimittajaan,
jokahuolto-osastoon.
puolestaan ottaa
yhteyttä DFI-GEISLERin huolto-osastoon.
VARO KUUMIA ASTIOITA
ei saa asettaa suoraan
Corian
VARO® -pöytälevylle
KUUMIA ASTIOITA
kuumia
Corian®keittoastioita,
-pöytälevylle eivarsinkaan
saa asettaavalurautaisia.
suoraan
Kuumat
keittoastiat vaurioittavat
useimpia pinkuumia keittoastioita,
varsinkaan valurautaisia.
toja!
Käytä
niiden allavaurioittavat
aina pannunalusia.
Kuumat
keittoastiat
useimpia pintoja! Käytä niiden alla aina pannunalusia.
Avaa kylmävesihana kun kaadat Corian ® -altaaseen
nestettä.
varmistat,
ettei
Avaa kiehuvaa
kylmävesihana
kun Näin
kaadat
Corian®-altaapinta
vaurioidu.nestettä. Näin varmistat, ettei
seen kiehuvaa
pinta vaurioidu.
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VÄLTÄ NAARMUJA
Älä naarmuta Corian ® -levyä käyttämällä sitä
leikkuualustana, vaan käytä aina erillistä leikkuulautaa. Muiden materiaalien tavoin myös Corian ®® naarmuuntuu. Naarmut, pöly, kalkkikerrostumat ja kulumisjäljet näkyvät tummassa värissä
selkeämmin kuin vaaleassa.
MEKAANISESTI AIHEUTETUT
VAURIOT
Corian ®®-pöytälevy saattaa haljeta tai lohjeta,
jos sen päälle putoaa esimerkiksi raskas esine.
Vaurio voidaan kuitenkin korjata lähes näkymättömiin.
Corian ®®-levy on ainutlaatuinen, koska se pystytään korjaamaan ja kiillottamaan lähes
uudenveroiseksi!
Ota tarvittaessa yhteys keittiöntoimittajaasi,
joka huolehtii siitä, että korjaustyön hoitaa
DFI-GEISLER-asentaja.
KIILLOTTAMINEN
KIILLOTTAMINEN
Keittiöön tai kylpyhuoneeseen asennettu Corian ®®-levy kannattaa kiillotuttaa ammattilaisella
5–10 vuoden käytön jälkeen. Siten Corian® saa
takaisin alkuperäisen kiiltonsa. Ota tarvittaessa
yhteys keittiöntoimittajaasi, joka huolehtii siitä,
että kiillotuksen hoitaa DFI-GEISLERin huoltohenkilöstö.
Lisätietoja löytyy Corian ® -verkkosivulta:
www.corian.dk tai www.dfi-geisler.com

M UIDEN ALTAIDEN HOITO
Corian ® -altaiden hoito-ohjeet löytyvät edelliseltä sivulta.
TERÄSALTAAT
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsittelemätön allas värjääntyy tummaksi, jos sitä ei
puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä
puhdistusjauheella tai muulla erikoistuotteella.
Vältä teräsvillan käyttöä. Siitä voi jäädä levyn
pintaan pieniä hiukkasia, joista muodostuu
ruosteläikkiä.
Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannujen
säilyttämistä altaassa. Ne voivat jättää altaaseen
ruostejälkiä. Jos altaan pintaan on muodostunut
yllä mainituista syistä pieniä naarmuja tai
ruosteläikkiä, käsittelemätön teräsallas voidaan
hioa pitkittäissuunnassa hiekkapaperilla, jonka
karkeus on vähintään 220, koska ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas ei voi
ruostua. Huuhtelualtaalla varustetun allastason
pienempi allas on yleensä himmeämpi.

BLANCO
SILGRANIT
KVARTSIALLAS
Helppo
puhdistaa
päivittäin.
Likainen
allas allas
Päivittäinen
puhdistus
on helppoa.
Likainen
puhdistetaan
hankaamallasitä
sitäastianpesuaineepesuaineeseen
puhdistetaan hankaamalla
kastetulla
sienellä.
Jos altaassa
on kalkkikerrosseen kastetulla
sienellä.
Jos altaassa
on kalkkikertumia,
kaada
siihen
lämmintä
etikkaliuosta
rostumia,
kaada
siihen
lämmintä
etikkaliuosta(7 %)
ja
vaikuttaa
muutaman
minuutin
(7 anna
%) ja liuoksen
anna liuoksen
vaikuttaa
muutaman
ajan.
Huuhtele
minuutin
ajan. sen jälkeen vedellä. Voi käyttää
Blanco-Active,
joka on
poretabletti,
jokaon
poisHuuhtele sen jälkeen
vedellä.
Allasmyyjillä
taa
kovia
kalkkikertymiä.
myös
kvartsialtaiden
puhdistukseen tarkoitettuja
erikoispuhdistusaineita.
Yleistä: Kuivaamalla allas käytön jälkeen pehmeällä
liinalla
tai pyyheliinalla
voidaan
Yleistä: voit
välttää
tahroja ja muita
jälkiävälttää
kuivaakalkkikerrostumien
muodostuminen.
malla altaan käytön jälkeen
pehmeällä rätillä tai
pyyheliinalla.

TAKU U
Tämä pöytälevy on valmistettu toiveittesi ja
ilmoittamiesi mittojen mukaan. Pöytälevyn
laatua valvotaan tarkasti valmistuksen aikana
laatuta-voitteidemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten
vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen
asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun piiriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa kauppalakia
ja kattaa kaiken, mikä liittyy pöytälevyn tuotantoon. Altaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

AT T EN TION
Scan code to watch
mounting video
Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk
Available in multible languages

Lisätietoja löytyy Corian ® -verkkosivulta:
www.corian.dk tai www.dfi-geisler.com

