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Vad är Corian®? 
 
Corian är en kompositskiva som är tillverkad av 2/3 mineral (Aluminiumtrihydroxid) 1/3 akryl (PMMA), från 
början framtagen för köksmarknaden. Corian® och material gruppen Solid Surface har som egenskaper att 
man kan göra långa bänkar skarvlösa, dvs utan kännbar skarv. I vissa färger, ex sten imiterade, kan ögat se 
en tunn skarv/mönsterbrytning. Skivan är porfri dvs inget tränger ner och det nns ingen risk för tillväxt av 
bakterier på skivan. Skivan kan formas genom värme till olika radier, därav är skivan lite känslig för konstant 
värme.  
 
Corian® är inte underhållsfritt, 
 
Det krävs bara minimal skötsel för att Corian® ska se fräscht ut. För den dagliga rengöringen räcker det att 
torka av Corian® med en fuktig trasa (mikro ber) och vatten. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten 
och diskmedel. Hela ytan bör rengöras noggrant då och då, för att lystern inte skall utvecklas ojämnt. Använd 
ett milt rengöringsmedel t.ex. Jif med slipeffekt eller blöt/upplöddrad Svinto för Corian® med sidenmatt 
nish, och diskmedel alt Ajaxspray eller liknande för högblanka ytor. Rengör hela ytan med en trasa med 

mjuka cirkelrunda rörelser. Skölj/torka av med en fuktig duk och torka torrt med papper eller en mjuk trasa. 
Om du inte blir nöjd med glansen eller om nishen blir ojämn, kan du alltid låta polera om bänken. Önskar du 
snabb lyster kan man torka bänken med ex linolja el likvärdigt. Glans kommer annars natruligt med städning. 

 
Om du har en disklåda av Corian® 

 

Steg 1 Normal rengöring 
Steg 2 Använd diskmedel eller skurcreme med slipeffekt t.ex. Jif samt vit skursvamp  
 alternativt torr Svinto. 
Steg 3 Fyll din diskho med varmt (inte kokhett) vatten. Häll i en till två teskedar  
 maskindiskmedel och låt stå några timmar eller över natten. Diska ur med diskborste.  



 
 
Fläckborttagning 
 

Försök med de enkla lösningarna först. Om det fortfarande nns fläckar kvar, använd lite skurcreme  
med slipeffekt. Gnugga lätt. Undvik grova skursvampar vid daglig rengöring. Starka slipmedel, eller den gröna 
sidan på skursvampen (typ Scotch - Brite™), skall endast användas vid mycket besvärliga fläckar. Om starka  
rengöringsmedel eller skursvampar används, bör ytan återställas till sin ursprungliga glans, genom att använda 
ett milt rengöringsmedel med slipeffekt. Rengör med cirkelrörelser, så att det behandlade området får samma 
lyster som resten av skivan. Skölj och torka av. Graf ti, tusch, kulspetspenna – inget problem! Tvättas bort 
enligt instruktionerna under . Fläckborttagning - Brännmärken och andra svårare fläckar tas bort med skurmedel 
och en n svamp. 
 
Corian® och värme.  
 

Er Corian® skiva tål relativt hög värme men dock sker en förändring i materialet runt 80 grader.  
Ställer man ner mycket varma grytor etc direkt på materialet kan akrylen skadas och bli gul, denna 
kan återställas genom slipning antingen genom Svinto alt Vim och Schotch- brite ( sidenmatt yta) eller  
genom att ta kontakt med en auktoriserad tillverkare av Corian® som slipar med en oselerande slipmaskin.  
Vid renovering med slipmaskin blir skivan i nyskick. Generellt kan det vara bra att ha ett underlägg om grytor etc 
skall ställas ifrån sig på bänken. En tankeregel som ofta förmedlas inom köksbutiker är att en Corian® skiva är 
likt en laminat skiva vad gäller värmetålighet. 
 
Kemikalier  
 

Starka kemikalier (som t.ex. färgborttagningsmedel, lösningsmedel, klor, propplösare, ugnsrengöringsmedel, 
aceton) skall snabbt spolas av med vatten och diskmedel för att undvika skador på  skivan.  Nagellack kan tas  
bort  med remover  och  sedan  spolas  av  med  vatten.  Om skadan inte upptäcks omedelbart, eller om skivan  
utsatts för en långvarig påverkan av kemikalier (t.ex. från en läckande behållare) kan det vara nödvändigt att 
kontakta installatören av Corian®. 
 
Undvik repor 
 

Skär inte med en vass kniv direkt på Corian®, det kan skada ytan, använd i stället en skärbräda. Som alla  
material kan Corian® få repor i ytan. Repor, damm och vanligt slitage syns mer på mörka ytor än ljusa, 
mönstrade färger. (Se vår färgkarta.)  
 
Mekanisk åverkan 
 

Corian® kan repareras, om det skadas av mekanisk åverkan, t.ex. blir skadat av nedfallande tunga eller  
vassa  föremål,  som  lämnar  slagmärken  eller  sprickor  i  skivan.  Obs!  Corian® är unikt med att  kunna  
repareras  till nyskick!  DuPonts  lokala  kontor,  telefonnumret  nns  på  websidan,  kan  anvisa  lämplig  
auktoriserad Corian® service center, som kan reparera skadan utan synligt märke. Glöm inte att Corian®  
alltid kan repareras till nyskick. 
 
Rekonditionering 
 

För en installation i Corian®, som varit i bruk mellan 5 – 10 år i tuff miljö, kan det  vara dags med en 
professionell rekonditionering av ytan. Då återfår Corian® sitt ursprungliga utseende.  Kontakta DuPonts lokala 
Corian® kontor, så kan du få uppgift om lämplig Corian® service center. Om du har några frågor, som vi inte 
gett svar på, är du välkommen att kontakta oss på telefon 031 - 607370 .www.corian.se 
 
Dessa skötselråd syftar till att besvara dina frågor om hur man sköter Corian®  vart du än har  
installerat det. För att försäkra sig om att behålla en jämn lyster, rekommenderar vi dig att  
följa våra skötselråd noggrant så kommer Corian® att behålla sin na nish under lång tid. 
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