
Fakta om Corian®  
 
1. Corian® är ett kompositmaterial, som består av två tredjedelar naturliga 
mineraler (aluminiumhydroxid) och en tredjedel akryl.  
 
2. Corian® introducerades för över 30 år sedan i USA  
och har sedan dess associerats med mycket hög kvalitet. 
 
3. Corian® är ett genomfärgat ,porfritt material. Eftersom Corian® är massivt , 
så finns det inget  ytskikt som kan skadas.  
 
4. Corian® finns idag i över 90 färger, både solida och mönstrade. 
 
5. Corian® kan bearbetas, fogas och formas till praktiskt taget valfri design.  

 
Corian® får en näst intill osynlig fog, vilket gör skivan hygienisk.  

. Corian® kan skräddarsys till exakta egna mått.  

. Corian® är lätt att sköta, kräver ingen tidsödande skötsel. Tålig mot fläckar; 

. Corian® står för lång hållbarhet; håller sig fräscht länge, rispor och märken 

. Hygieniskt, inga porer eller fogar som samlar smuts. 
 maten direkt på skivan. 

0. Dimensionstabilt, tål fukt och hårda påfrestningar.  

1. Färgäkta, tål ultraviolett ljus.  

2. Ger ej hårda vibrationer, minskar buller.  

3. Corian® kan repareras till nyutseende om skivan skulle skadas vid mekanisk 

4. Alla dessa fördelar, plus 10-års begränsad garanti i tillägg, gör Corian® till 
ett unikt material.  

6
Man är inte bunden till standardlösningar.  
 
7
tuschpenna, kulspets osv.  
 
8
kan putsas bort med fint sandpapper, t o m brännmärken efter cigaretter kan 
putsas bort med lite skurpulver.  
 
9
Drar inte till sig fett, smak eller lukt. Man kan tillbereda
Det är speciellt lämplig för bak.  
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åverkan.  
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