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Se, eventualmente, alguma mancha persistir, contate o processador que executou e instalou
seu Corian®.

* Limpe sempre com movimentos circulares;
** Água sanitaria pode descolorir o Corian® se não for completamente removida. Enxágue logo
a seguir.

Procedimento de Limpeza*

A. Remova o excesso com pano úmido e detergente comum. Enxágue e seque com pano
macio;

B. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo esponja multiuso) com detergente ou
limpador multiuso a base de amônia;

C. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo esponja multituso) com água sanitaria**.
Enxágue abundantemente e seque com pano macio;

D. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo esponja multiuso) com um removedor de
limo ou vinagre. Enxágue abundantemente e seque com pano macio;

E. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo esponja multiuso) com removedor de
esmaltes que não seja à base de acetone. Enxágue abundantemente e seque com pano
macio;

F. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha (tipo esponja multiuso) com limpador de metal
ou removedor de ferrugem. Enxágue abundantemente e seque com pano macio;

G. Para uniformizar o acabamento de toda a superfície, use um pano úmido e um creme de
limpeza abrasiva (tipo sabão cremoso com abrasividade leve).



Corian® foi criado para oferecer muita praticidade ao seu dia-a-dia,
exigindo um mínimo de cuidados e manutencão. Para limpá-lo, use 
os produtos de limpeza que estiver acostumado (detergente, álcool,
limpador multiuso, água sanitária, etc.), seguindo as orientações 
abaixo:

Corian® não é autolimpante
Mas é muito fácil manter sua aparência inicial.

Tente primeiro a maneira mais fácil de limpar
Apesar de líquidos não penetrarem em Corian®, é sempre melhor
enxugar os respingos de sujeira na hora que eles ocorrem. Use um
pano úmido com detergente comum. Se a mancha persistir, siga as
orientações contidas neste guia, mais adiante. Para remover marcas 
de água, passe um pano úmido e, depois, um pano seco.

Uma ou duas vezes por semana, dê a sua cuba um tratamento 
de beleza
Remova todos os resíduos de gordura e óleo acumulados na sua
cuba com uma mistura de ¾ de água sanitária e ¼  de água. Borrife 
essa mistura na cuba e deixe agir por algumas horas ou durante a
noite. Não deixe por mais de 16 horas. Na manhã seguinte, enxágue
ou limpe com pano úmido. Sua cuba ficara sempre bonita sem muito
esforço. Esse procedimento é aconselhado apenas para cubas na 
cor branca. 

Como remover manchas
Para limpar sujeiras comuns como vinagre, café, chá, suco de limão,
ketchup, vinho tinto, corantes ou vegetais, use um pano úmido com
detergente comum. Se necessário, esfregue uma esponja abrasiva de
cozinha (tipo esponja multiuso) com um detergente ou limpador 
multiuso.
Apenas em sujeiras mais persistentes ou para remover arranhões
superficiais, você precisará esfregar uma esponja abrasiva de cozinha 
com água sanitária ou outro produto de limpeza. Enxágue
abundantemente com água morna e seque com um pano.
Uniformize o acabamento de toda a superfície esfregando um pano
úmido com um pouco de creme de limpeza abrasivo (tipo sabão 
cremoso com abrasividade leve).
Use movimentos circulares em todo o tampo.
Para eliminar sujeiras, bolores e minerais formados ao redor de ralos
e torneiras, esfregue uma esponja abrasiva de cozinha com limpador
de limo ou removedor, seguindo as orientações do fabricante. 
Enxágue várias vezes com água morna e seque com pano.

lmportante: se o acabamento de seu Corian® for brilhante, não use o
lado áspero da esponja de cozinha, nem creme de limpeza abrasivo
ou ele perderá seu brilho. Neste caso, aplique os produtos de
limpeza mencionados acima com uma esponja macia ou pano
úmido. Para realçar o brilho de algumas peças, você pode usar um
líquido polidor tipo Lustra-Móveis.

Veja como eliminar outros tipos de sujeiras no quadro de limpeza, no
início deste guia.

Como remover marcas de queimadura de cigarro
As marcas amarelas, deixadas pela nicotina de cigarros acesos
sobre o Corian® , também podem ser removidas esfregando o lado
áspero de um esponja abrasiva de cozinha.

A DuPont garante ao consumidor final da Superfície Sólida Corian® a troca ou reparo do Produto (opção 
DuPont) sem custo adicional, uma vez comprovada, alguma falha ou não conformidade exclusivamente 
ligada à produção da matéria-prima Corian®, no prazo de 10 (dez) anos contados a partir da compra do 
produto, em território nacional.
O consumidor final deverá entrar em contato com o Processador Autorizado Corian® que efetuou os 
serviços de processamento da superfície sólida Corian® e de instalação do produto. 
O Processador Autorizado Corian® analisará o caso para averiguar se o problema relatado está 
relacionado à matéria prima ou ao serviço de processamento e/ou instalação do Corian®. Caso o 
Processador Autorizado Corian® entenda que, trata-se de um problema ou não conformidade da matéria 
prima, o Processador Autorizado Corian® entrará em contato com a DuPont, e enviará todas as 
informações para avaliação e emissão de um laudo técnico para a superfície sólida Corian® instalada no 
consumidor final. É importante destacar que para fazer jus a garantia o consumidor final deverá apresentar 
à DuPont a documentação exigida no item ‘Requisitos para Uso da Garantia’, além disso, deverá 
apresentar prova documental obrigatória (Nota Fiscal) de que a Superfície Sólida Corian® adquirida pelo 
consumidor final está dentro do prazo máximo de garantia oferecida pela DuPont quanto a matéria-prima 
Corian®. A DuPont oferece serviços de suporte técnico e capacitação a toda a rede de Processadores, no 
entanto, a DuPont não se responsabiliza por falhas no processamento de matéria-prima, falhas de projeto 
ou instalações incorretas no que se refere ao próprio material, e também, a integração com outros 
materiais. O emprego das técnicas corretas e a construção de peças sem falhas de fabricação é de 
responsabilidade exclusiva dos Processadores de Corian®.Para mais informações sobre treinamentos e 
consultoria, procure o seu representante comercial ou o time técnico da DuPont.

Requisitos para o Uso da Garantia:
• Seja comprovadamente uma superfície sólida Corian®, identificada pela inscrição de origem da DuPont e
número de lote no verso da placa e etiquetas das cubas;
• Apresente falha ou não conformidade com as especificações técnicas decorrentes do processo de
fabricação do produto da DuPont , ou seja, defeito de matéria-prima;
• No caso de peças já instaladas, que não tenham sido removidas do lugar original de instalação;
• Tenha sido processado e instalado por um Processador Autorizado Corian®;
• Tenha sido fabricado com adesivos originais de Corian® da DuPont ou qualquer outro adesivo pré-
aprovado pela DuPont, tendo em vista os requisitos de qualidade necessários.
• Apresentar Nota Fiscal de compra como prova documental.

A garantia não se estende a problemas causados por: 
• Não obeservação, por parte do processador das recomendações contidas no manual da DuPont para o
processamento e instalação do produto;
• Esforço físico, químico ou mecânico abusivo, danos causados por exposição a temperatura
superior à normalmente encontrada em cozinhas residenciais, visto que a resistência do material atende a
norma ISO 19712-2, ou execução indevida das técnicas para instalação de equipamentos (ex. fogões,
fornos, cooktops e etc.);
• Danos ou quebras não relacionados a defeitos de fabricação da matéria-prima ou quaisquer outros
alheios ao controle da DuPont;
• Mau uso do material causado pela não observação das orientações contidas nos manuais e
cursos da DuPont.
• Riscos na superfície do produto decorrentes de desgastes, estragos e/ou avarias sujeitos ao
uso cotidiano;
• Danificação das placas de Corian® devido ao carregamento e armazenamento incorreto;
• Utilização de ferramentas não recomendadas ao Corian®, não se limitando apenas a ferramentas não
listadas na relação de ferramentas recomendadas pela DuPont;
• Utilização de placas de diferentes pallets ou lotes, por não inspecionar o número sequencial impresso na
placa, o qual se deve usar no máximo 50 números entre elas (exemplo; de 9063421 até 9063471);
• Uso de adesivos vencidos ou deteriorados devido ao armazenamento incorreto.

Garantia de Cubas: 
A presente garantia cobre, somente, as cubas produzidas e comercializadas diretamente pela DuPont. 
Cubas fabricadas por terceiros, a partir de placas Corian®, independentemente do processo utilizado, são 
de responsabilidade do processador autorizado. A DuPont não se responsabiliza por danos causados por 
incidentes ou pela inabilidade de terceiros no processamento de placas Corian®. 

Considerações Finais: 
É importante relembrar/rever os procedimentos fundamentais que sempre devem ser realizados na 
fabricação, instalação e no reparo do Corian®. Eles têm como objetivo único evitar a ocorrência de 
problemas técnicos. Controle e certifique-se de que todos os procedimentos estão sendo executados na 
fábrica e durante a instalação. Para verificação destas informações, consulte o Manual de Fabricação,  
Manual de Fabricação Resumido,  Manual de Instalação,  Manual de Instalação de Fogões,  Manual de 
Leitura da Validade dos Adesivos e o Guia de Assistência Técnica ou contate o serviço técnico da DuPont.

Calor
• Use sempre um apoio de panelas ou protetores de calor (de
madeira, tecido, borracha e etc.) para apoiar panelas quentes nos
tampos e nas cubas. Ou deixe a panela esfriar antes de tirá-la do
fogão. Nunca apoie panelas, principalmente as de ferro, diretamente
no tampo ou cuba de Corian®. Este calor pode danificar qualquer
material.
• Sempre abra a torneira de água fria ao mesmo tempo que for
despejar líquidos ferventes na cuba de Corian®. Assim, as
temperaturas das águas se misturam e evitam choque térmico;
• Escolha o tamanho de panela adequado ao bocal do fogão que está
usando e tenha certeza dela estar centralizada. Uma panela muito
grande pode fazer a chama "sair" do fogão e encostar no tampo,
danificando-o;
• Mudanças bruscas de temperatura podem causar fissuras tanto em
Corian® como em outros materiais. Evite choques térmicos, não
apoiando sobre Corian® objetos quentes e congelados ao mesmo
tempo;
• Corian® pode ser instalado com sucesso ao redor de fogões
embutidos. Para essa aplicação, existem técnicas apropriadas de
dissipação de calor que são conhecidas e usadas pelos
Processadores Autorizados de Corian®.

Riscos e arranhões
Como qualquer outro material, Corian® pode apresentar pequenos
arranhões com o uso normal e frequente.
• Evite cortar alimentos diretamente sobre Corian®, pois irá riscar sua
superfície. Use sempre uma tábua;
• Riscos, poeira e marcas de desgastes são mais notados em cores
escuras e intensas que nas cores claras e pigmentadas de Corian
Isto também acontece quanto mais brilhante for o acabamento do seu
Corian®;
• Se seu Corian® for fosco, arranhões podem ser removidos apenas
esfregando o lado áspero de uma esponja de cozinha. Para remover
riscos mais profundos, contrate o serviço de polimento de um
Processador Autorizado.

Substâncias química
• Respingos acidentais de substâncias químicas fortes (como
removedores de tinta, limpadores de pincéis, limpadores de fornos,
limpadores de metais, desentupidores de esgoto, acetona) devem ser
lavados imediatamente com água abundante e sabão para evitar
algum dano. Para remover esmalte de unha, use um removedor de
esmaltes que não contenha acetona e lave, a seguir, com água;
• A exposição prolongada a algumas substâncias químicas pode
danificar o Corian®. Informe-se no site www.corian.com.br sobre quais
são estas substâncias. A exposição a estas substâncias não
recomendadas elimina o direito à garantia de 10 anos da DuPont.

Corian® é renovável porque é maciço e homogêneo em toda sua espessura. A maioria dos
danos causados por impactos severos, calor ou substância químicas, podem ser reparados
no local, recuperando a aparência inicial do Corian®
Se desejar, você pode, esporadicamente, renovar o polimento de seu Corian®.
Além disso, um tampo ou móvel de Corian® também pode ser modificado ou reformado para
outro uso.
Para os casos acima, contrate os serviços de um Processador Autorizado.
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