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Skötselråd för Corian®
Corian® uppfanns och lanserades av DuPont för drygt 40 år sedan.  
Materialet består av 2/3 delar naturliga mineraler och 1/3 del akryl samt 
pigment. Egenskaper som en möbel i Corian® får, är att den är fri från 
synliga skarvar, lättskött, har en enastående hållbarhet och är mjuk och 
varmt vid beröring. Den homogena porfria ytan avvisar smuts, fukt och 
bakterier. Corian® kan utan problem användas i fuktiga miljöer och pas-
sar därför utmärkt i badrum. 

Underhåll
Det krävs minimal skötsel för att Corian® ska se fräscht ut. För den 
dagliga rengöringen räcker det att torka av möbeln med en fuktig trasa 
i mikrofiber och vatten och därefter torka torrt. De flesta fläckar och fett 
tas bort med vatten och en liten gnutta handdiskmedel. Ju mer man 
polerar Corian® desto blankare blir materialet. För att möbelns lyster 
med tiden inte ska bli ojämn och för att hålla ytan matt, krävs därför 
emellanåt ett milt rengöringsmedel som t ex. JIF eller VIM med slipeffekt. 
Rengör hela ytan med en trasa och mjuka cirkelrörelser. Skölj/torka av 
med en fuktig duk och torka torrt med papper eller en mjuk trasa.

Kemikalier
Starka kemikalier som t ex. färgborttagningsmedel, lösningsmedel, klor, 
propplösare, aceton skall snabbt spolas av med vatten och handdisk-
medel för att undvika skador på möbeln. Om ytan exponeras för kemi-
kalier under en längre tid kan den skadas. Nagellack kan tas bort med 
remover (utan aceton) och sedan sköljas av med vatten. 

Undvik repor
Repor, damm och vanligt slitage syns mer på mörka ytor än ljusa och 
mönstrade ytor. Var därför försiktig med föremål som kan repa ytan.

Skador på möbeln
Om någon yta av Corian® på möbeln skulle skadas, t ex av att ett 
föremål tappats och som orsakat sprickor eller slagmärken, går den att 
reparera. DuPont™ Corian® är ett förnybart material eftersom det har 
en solid och homogen sammansättning. De flesta skador, även allvarli-
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ga skador och värme- och kemikalieskador kan vanligen repareras på 
plats. Materialet återställs till originalskick med samma släta, hygieniska 
solida yta som tidigare. Skulle skadan vara skedd, hör av dig till oss så 
förmedlar vi kontakten till en Corian®-auktoriserad hantverkare som kan 
reparera din möbel.

Vi rekommenderar att du följer våra skötselråd noggrant för din Corian® 
möbel. Den kommer då att behålla sin fina finish under en lång tid fram-
över. 
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