
 Corian® – FDV DATABLAD 

V1-NO18 

 Type:   Mineralbordplade 
Materiale: 12, 30, 40, 60 mm massiv mineralplade 
Forside:   Corian®  
Overfladt:  Silkematt  
Bakside:   Bakside papir/laminat eller Corian® (angivet ved bestilling) 
Kant:  Corian®: Kant A, B, C, D, EDCO    
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.com  
 

Materialbeskrivelse:  
Corian® er et homogent komposittmateriale som består av 2/3 naturlige mineraler og 1/3 akryl samt 
pigment.  

Corian® kan brukes direkte som benkeplate samt pålimt på sponpladekerne. Det er mulig å få Corian® 
overflaten med forskjellige farger og mønstre. 

Overflaten er porefri og Corian® kan leveres uten synlige fuger, som betyr at det ikke er sprekker der kan 
samle seg smuss og bakterier i. Dette gjør Corian® hygienisk. 

Rengøring: Vanlig rengjøring gjøres med en ren klut, oppvridd i rent, lunkent vann. Det 
anbefales etterfølgende at tørke med en tørr klut for at unngå kalkflekker 
(spesielt på mørke bordplater).   
Ved fett og flekker anvendes en klut vridd opp med varmt vann tilsat vanlig 
oppvaskmiddel. Fjern overflødig oppvaskmiddel med en myk klut og skyll med 
varmt vann, avslut med at tørke med en myk, tørr klut.  

 
Vedlikehold:  Corian® tåler de fleste rengjøringsprodukter. Unngå imidlertid å bruke slipende 

kjemikalier og syrer (Disse må fjernes umiddelbart med rikelig vann)! Voks 
polish og lignende olje-/silikonbaserte rengjøringsmidler bør ikke brukes, da de 
etterlater overflaten med en fettfilm som er vanskelig å fjerne igjen og vil føre til 
at fingeravtrykk vises tydeligere. 

 
For å fjerne kalkflekker, brukes en 5% eddik fortynnet 1:1 med vann. 

   
Flekkfjerning:  Vanskelige flekker som ikke forsvinner når de rengjøres med et vanlig 

oppvaskemiddel, kan kreve mer grundig rengjøring avhengig av type og 
omfang av flekken. Se på hornbordplader.com for instruksjoner om rengjøring 
av vanskelige steder som: Fargerike matvarer, fett, såpe, sminke, neglelakk osv. 
Høyfargede matvarer kan forårsake flekker på spesielt lyse benkeplater og må 
fjernes raskt. Generelt bør alle flekker og sterke kjemikalier fjernes umiddelbart 
for å opprettholde en jevn overflate. 
 

Riper:  En Corian® benkeplate er ikke ripefast. Benytt alltid skjærebrætt.  
 Slipemerker er uunngåelige i ved daglig bruk. Små riper kan fjernes med HORN 

Mineralbenkeplate Montering- & Vedlikeholdsett.  
 Er uhellet ute, og tunge/skarpe ting har forårsaket hakk eller merker, kan de 

ofte repareres av montør fra leverandøren.  
 

Varme:  Brukk alltid gryteunderlag.  
En Corian(R) benkeplate tåler varme opptil 170 °C i kort tid. En varm 
panne/gryte kan være opptil 300 °C. Misfarging fra overoppheting kan 
normalt ikke fjernes. 

 


