Por que escolher DuPont™ Corian®?
Uma superfície inigualável, não apenas pelo seu design,
mas pelas suas características funcionais. Compare!

DURÁVEL
Desde o seu lançamento em 1967, DuPont™ Corian® tem provado ser um material notavelmente
durável e fácil de manter. A superfície preserva a sua funcionalidade e a sua estética por muitos anos,
fazendo valer o investimento.
RESISTENTE
Corian® não amassa, não descasca e dificilmente quebra, sendo ideal para ambientes de uso intenso.
É mais resistente a impactos em comparação ao granito e ao aço inox, e oferece resistência a
intempéries como a umidade e a maresia.
FÁCIL DE LIMPAR
A inexistência de poros dá uma vantagem única para Corian®: resistência a manchas, além de ser
muito fácil de limpar. Uma esponja comum de cozinha, água e sabão removem facilmente respingos,
gorduras e qualquer tipo de sujeira da superfície.
HIGIÊNICO
Corian® evita o desenvolvimento de bactérias e fungos porque a sua superfície não possui emendas
aparentes; por isso, não retém odores e pode ter contato direto com os alimentos. Os cantos internos
arredondados também evitam o acúmulo de sujeiras e facilitam a limpeza.
REPARÁVEL
Corian® possui 10 anos de garantia da DuPont contra defeitos da matéria-prima. A sua superfície
pode ser totalmente renovada com polimento profissional, restaurando a aparência original.
Qualquer dano pode ser reparado no local, substituindo somente a parte danificada.
À esq.: Cozinha Linea por Comprex; design: Marconato & Zappa;
foto: cortesia de Comprex. À dir.: Lavatório Dedalo por Planit;
design e foto: Planit.

Perguntas frequentes
Tire as suas principais dúvidas sobre DuPonT TM Corian®.

n O que é Corian

®?

DuPont™ Corian® é uma superfície sólida, não porosa, homogênea,
composta por 2/3 de minerais naturais, derivados da bauxita, 1/3 de
acrílico e pigmentos.
n Corian

® mancha?

Corian® é resistente a manchas, pois não é poroso. Qualquer sujeira,
mesmo as mais difíceis como molho de tomate, esmalte, beterraba, café
e vinho tinto, pode ser completamente removida!
n Como limpar?
Com sabão, detergente, limpador multiuso ou saponáceo cremoso e
esponja comum de cozinha, esfregando com movimentos circulares.
Nas cores claras de Corian®, utilize o lado áspero da esponja; e, nas
cores escuras, utilize o lado macio.
n Corian

® queima com panelas quentes?

Corian® é muito resistente ao calor. O apoio ocasional de panelas
quentes não causa danos à superfície. Para preservar as áreas de apoio
frequente, recomendamos a instalação de um descanso, que pode ser de
aço inoxidável, embutido na bancada.
n Corian

® risca?

Pode riscar. No entanto, as cores claras de Corian®, que são as mais
indicadas para bancadas de cozinha, recebem acabamento fosco, que
minimiza a percepção de riscos e permite que arranhões superficiais
sejam removidos com o lado áspero de uma esponja comum de cozinha.
Para mais informações: Consulte o seu processador autorizado ou contate diretamente a DuPont através do
nosso site ou telefone.
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