SÄKERHETSINFORMATION
DuPont™ Corian® duschkar och badkar bör inte användas på egen hand av personer med nedsatt motorisk förmåga, eller någon med
sensoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar (inklusive barn), eller någon som saknar tillräckliga kunskaper för att använda dem.
Säkerställ att barn övervakas av en vuxen som ansvarar för deras säkerhet medan de använder duschkaret och badkaret.
Duschkaret och badkaret är avsedda för hemmabruk eller i liknande miljöer och får bara installeras och användas i rumstemperatur.
Det är farligt att använda duschkaret och badkaret i närheten av, eller vid användning av, elektriska apparater (radioapparater, hårtorkar m.m.)
Var särskilt uppmärksam om du använder duschkaret och badkaret när du är ensam. Om du står under rinnande vatten under en lång tid
kan du bli illamående, yr eller medvetslös.
Vi avråder från att du använder duschkaret och badkaret när du äter mediciner eller ämnen som kan orsaka dåsighet eller påverka blodtrycket.
För din egen säkerhet föreslår vi att du använder duschkaret och badkaret med en vattentemperatur på högst 40° C.
När ytan på duschkaret och badkaret är våt ökar risken att halka, speciellt om schampo, tvål och oljor används.
VÅRD OCH UNDERHÅLL

Rengör DuPont™ Corian® duschkarets eller badkarets yta med såpvatten eller milt rengöringsmedel.
Det avlägsnar de flesta fläckar och smuts. Speciellt rekommenderas gel eller krämiga rengöringsmedel.
Användningen av starka kemiska produkter såsom aceton, trikloretylen eller starka syror eller baser avråds.
GARANTERAD KVALITET

Gå till vår webbplats (www.corian.com) för de garantiriktlinjer som gäller din produkt.
OBSERVERA

Vi avråder att den här produkten används vid vattentemperaturer som överskrider 55°C

Den här informationen baseras på tekniska data som E.I. du Pont de Nemours and Company och dess dotterbolag (”DuPont”) anser vara tillförlitliga och är avsedda för användning av
personer med tekniska kunskaper och på egen diskretion och risk. DuPont kan inte garantera att informationen är helt aktuell eller korrekt, även om varje ansträngning görs för att
säkerställa att den hålls så aktuell och korrekt som möjligt. Eftersom användningsvillkoren ligger utanför DuPonts kontroll ger DuPont inga garantier, uttryckta eller underförstådda, vad
gäller informationen, eller någon del därav, inklusive äganderätt, icke-intrång av upphovsrätt eller andras patenträttigheter, säljbarhet, eller lämplighet för ett visst ändamål och tar inte
på sig något ansvar för informationens korrekthet, fullständighet eller användbarhet. Informationen bör inte användas till att skapa specifikationer, utformningar eller installationsriktlinjer.
De personer som ansvarar för användningen och hanteringen av produkten ansvarar för att garantera att design, tillverkning eller installationsmetoder och processer inte utgör någon
hälso- eller säkerhetsrisk. Försök inte utföra specifikationer, utformning, tillverkning eller installationsarbete utan ordentlig utbildning eller rätt skyddsutrustning för personalen.
Ingenting häri ska tas som en licens att driva verksamhet under patent eller en rekommendation att begå patentintrång. DuPont ansvarar inte för användningen av, eller resultaten som
har uppstått från, sådan information, vare sig detta baseras på DuPonts försumlighet eller ej. DuPont ansvarar inte för (i) några skador, inklusive anspråk relaterade till specifikationen,
utformningen, tillverkningen, installationen eller kombinationen av den här produkten med någon annan produkt, en (ii) speciell, direkt, indirekt eller påföljande skada. DuPont
förbehåller sig rätten att ändra denna information och denna friskrivningsklausul. DuPont uppmuntrar dig att granska denna information och friskrivningsklausul regelbundet för
uppdateringar eller förändringar. Din fortsatta åtkomst till, och användning av, informationen skall anses vara ditt godkännande av denna friskrivningsklausul och alla ändringar av och
rimligheten för dessa standarder för meddelande om ändringar.
Den ovala logon DuPont™ Corian®, Endless Evolution, logotypen Endless Evolution och Corian®är registrerade varumärken eller varumärken för upphovs skyddat material för E. I. du
Pont de Nemours och företag eller dess dotterbolag. Endast DuPont producerar Corian®.
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