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Egyszerűen tisztítsa meg a DuPont™ Corian® zuhanytálcája vagy kádja felületét szappanos vízzel vagy bármilyen általános mosószeres vízzel, 
amely eltávolítja a foltokat és az esetlegesen lerakódott szennyeződést. Különösen ajánljuk gél vagy folyékony mosószer használatát.
Nem ajánljuk durva vegyszerek, például aceton, triklóretilén vagy erős savak vagy lúgok használatát.

Kérjük, látogasson el a weboldalunkra (www.corian.com) és olvassa el a termékére vonatkozó garanciális feltételeket.  

A DuPont™ Corian® zuhanytálcákat és kádakat nem használhatják önállóan mozgáskorlátozottak, illetve érzékszervi és/vagy szellemi 
fogyatékkal élők (beleértve a gyermekeket is), vagy bárki más, aki nem rendelkezik az ezek használatához szükséges ismeretekkel.
Ügyeljen rá, hogy a gyermekek mellett mindig legyen olyan felnőtt, aki vigyáz a biztonságukra a zuhanytálca vagy a kád használatakor.
A zuhanytálcák és kádak háztartási használatra vagy hasonló célra szolgálnak, és csak szobahőmérsékleten szerelhetők és használhatók.
Veszélyes a zuhanytálcákat és kádakat elektromos készülékek közelében használni, vagy fürdés közben elektromos készülékeket (rádiót, 
hajszárítót stb.) használni.
Legyen különösen óvatos a zuhanytálca vagy a kád használatával, ha egyedül van.
Ha hosszú ideig tartózkodik forró folyóvíz alatt, ez émelygést, szédülést és tudatvesztést okozhat.
Nem ajánljuk a zuhanytálcák és kádak használatát gyógyszer bevétele után vagy bármilyen olyan anyag hatása alatt, amely aluszékonyságot 
okozhat vagy befolyásolhatja a vérnyomást.
A személyes biztonsága érdekében ajánljuk, hogy a zuhanytálcák és kádak használata során a víz hőmérséklete legfeljebb 40°C legyen.
Amikor a zuhanytálca és a kád felülete nedves, megnő a csúszásveszély, különösen sampon, szappan és fürdőolaj használata esetén. 

Nem ajánljuk e termék használatát, ha a hőmérséklet meghaladja az 55°C-otMAX
 55°C
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Ezek az adatok olyan műszaki adatokon alapulnak, amelyek az E. I. du Pont de Nemours Vállalat vagy leányvállalatai („DuPont“) tudomása szerint megbízhatóak, és amelyeket műszaki 
ismeretekkel rendelkező személyeknek szántak, saját belátásuk szerinti és saját kockázatra történő felhasználásra. A DuPont nem garantálhatja és nem garantálja, hogy ezek az adatok 
teljesen naprakész és pontos adatok, bár minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az adatok a lehető legnagyobb mértékben naprakészek és pontosak legyenek. Mivel a 
felhasználás körülményei kívül esnek a DuPont hatókörén, a DuPont nem vállal felelősséget, illetve sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát az adatokért, azok bármely részéért, 
ideértve bármely tulajdonjogra, harmadik felek szerzői joghoz vagy szabadalomhoz fűződő jogainak meg nem sértésére, értékesíthetőségre, alkalmasságra vagy bármely célnak való 
megfelelőségre vonatkozó garanciát, és nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget semmilyen adat pontossága, teljessége vagy hasznossága vonatkozásában. Specifikációk, tervek 
vagy összeszerelési útmutatók létrehozása során nem szabad ezekre az adatokra támaszkodni. A termékek használatáért és kezeléséért felelős személyek felelősek annak biztosításáért, 
hogy a tervezés, a gyártás, vagy a beszerelési módszerek és alkalmazott folyamatok során kiküszöböljék az egészségügyi és biztonsági kockázatokat. Megfelelő oktatás vagy a megfelelő 
személyi védőfelszerelések nélkül ne kezdjen specifikációk kivitelezéséhez, tervezéshez, gyártáshoz vagy beszerelési munkálatokhoz. A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők 
működési licencként vagy bármely szabadalom megsértésére szóló ajánlásnak. A DuPont nem vállal felelősséget az ilyen adatok használatáért vagy a kapott eredményekért, függetlenül 
attól, hogy a DuPont hanyagságán alapultak-e vagy sem. A DuPont nem vállal felelősséget (i) semmilyen kárért, ideértve a jelen termék specifikációja, tervezése, beszerelése, vagy a jelen 
termék bármely más termékkel való kombinációja kapcsán benyújtott követelés(ek)et, és (ii) az egyedi, közvetlen és közvetett, vagy az következményes károkat. A DuPont fenntartja ezen 
adatok és a jelen felelősségi nyilatkozat megváltoztatásának jogát. A DuPont arra bátorítja Önt, hogy időszakonként ellenőrizze, hogy frissítették-e vagy módosították-e az adatokat és 
jelen felelősségi nyilatkozatot,. Amennyiben folyamatosan hozzáfér ezekhez az adatokhoz, vagy használja azokat, azt úgy tekintjük, hogy jelen nyilatkozatot, valamint a változtatásokat 
elfogadta és egyetért azzal, hogy ezen szabványok alkalmazhatóak a változtatások közzétételére. 

A DuPont ovális logó, a DuPont™, az Endless Evolution, az Endless Evolution logó és a Corian® az E. I. du Pont de Nemours és a Társaság vagy leányvállatai bejegyzett márkavédjegyei, 
vagy márkavédjegyei, vagy szerzői jogvédett anyagai. Csak a DuPont terméke a Corian®.


