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Powierzchnię brodzika lub wanny Corian® marki DuPont™ wystarczy czyścić wodą z mydłem lub dowolnym, powszechnie stosowanym 
detergentem, który usuwa większość plam i zabrudzeń, jakie mogą wystąpić. Zaleca się przede wszystkim stosowanie detergentów w żelu i 
emulsjach.
Nie zaleca się stosowania produktów chemicznych o właściwościach żrących, takich jak aceton, trichloroetylen, ani silnych kwasów i zasad.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.corian.com) w celu zapoznania się z warunkami gwarancji odnoszącymi się 
do danego produktu.

Brodziki i wanny Corian® marki DuPont™ nie mogą być użytkowane samodzielnie przez osoby o ograniczonych umiejętnościach 
motorycznych ani z upośledzeniem czuciowym i poznawczym (włączając dzieci) ani przez żadną osobę nieposiadającą koniecznej wiedzy na 
temat sposobu ich użytkowania.
Podczas korzystania z brodzika lub wanny przez dzieci konieczne jest zagwarantowanie nadzoru osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo.
Brodziki i wanny są przeznaczone do użytku domowego lub podobnego i muszą być zamontowane i użytkowane wyłącznie w temperaturze 
pokojowej.
Korzystanie z brodzików i wanien w pobliżu lub podczas stosowania urządzenia elektrycznego (radio, suszarki do włosów itp.) jest niebezpieczne.
Zachować szczególną ostrożność podczas samodzielnego korzystania z brodzika lub wanny. Stanie pod gorącą bieżącą wodą przez dłuższy 
czas może spowodować nudności, zawroty głowy i utratę przytomności.
Nie zaleca się skorzystania z brodzika ani z wanny po przyjęciu leków lub substancji, które mogą powodować uczucie senności, ani takich, 
które mają wpływ na ciśnienie krwi.
W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa sugerujemy korzystanie z brodzika lub wanny przy maksymalnej temperaturze wody 
wynoszącej 40°C.
Jeśli powierzchnia brodzika lub wanny jest mokra, prawdopodobieństwo poślizgnięcia się rośnie, w szczególności gdy korzystano z 
szamponu, żelu pod prysznic lub olejków. 

Nie zalecamy korzystania z tego produktu, jeśli temperatura wody przekracza 55°C
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Przedstawione informacje oparte są na danych technicznych, które firma E. I. du Pont de Nemours and Company oraz jej podmioty stowarzyszone (dalej „Dupont”) uważa za wiarygodne 
i przeznaczone do stosowania przez osoby posiadające umiejętności techniczne wedle własnego uznania i na własne ryzyko. DuPont nie jest w stanie zagwarantować i nie gwarantuje, że 
przedstawione tu informacje są całkowicie aktualne i dokładne, chociaż dołożono wszelkich starań, aby zachowały jak najwyższy stopień dokładności i aktualności. Ze względu na fakt, że 
warunki stosowania produktu leżą poza kontrolą firmy DuPont, firma DuPont nie daje żadnych gwarancji, ani oświadczeń dotyczących informacji lub jakiejkolwiek ich części, w tym 
gwarancji własności, nienaruszalności praw autorskich lub praw patentowych stron trzecich, gwarancji przydatności handlowej lub użyteczności do jakiegokolwiek celu, a także nie 
ponosi żadnych zobowiązań, ani odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub użyteczność jakichkolwiek informacji.  Nie należy opierać się na przedstawionych informacjach przy 
tworzeniu specyfikacji, projektów i wytycznych montażowych. Osoby odpowiedzialne za stosowanie i obchodzenie się z produktem są odpowiedzialne za zapewnienie, że projekty, 
wykonawstwo, jak i metody i procesy montażu nie przedstawiają zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Nie należy próbować wykonywać specyfikacji, projektów, wytwarzać lub 
wykonywać prac montażowych bez specjalnego szkolenia lub bez odpowiednich środków ochrony osobistej. Żadne informacje tu zawarte nie mogą być traktowane jako licencja do 
działania w ramach niej lub naruszania patentów. Firma DuPont nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji lub wyniki wykorzystania takich informacji, niezależnie od 
ewentualnych zaniedbań firmy DuPont. Firma DuPont nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek straty, w tym za roszczenia związane ze specyfikacją, projektem, wytwarzaniem, 
montażem, lub łączeniem przedmiotowego produktu z wszelkimi innymi produktami, oraz (ii) szkody specjalne, bezpośrednie, pośrednie lub wtórne. Firma DuPont zastrzega sobie prawo 
do zmieniania przedstawionych tu informacji oraz niniejszego oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności. Firma DuPont zachęca do przeglądania przedstawionych tu informacji oraz 
oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności pod kątem ewentualnych aktualizacji lub zmian. Dalszy dostęp lub dalsze wykorzystanie przedstawionych informacji uważa się za 
akceptację niniejszego oświadczenia, zaś wszelkie zmiany i racjonalność tych norm za zawiadomienie o zmianach. 

Owalne logo DuPont™, logo Corian®, Endless Evolution oraz the Endless Evolution są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub materiałami chronionymi prawem autorskim E. I. du 
Pont de Nemours lub jej fili. Tylko firma DuPont jest producentem metariału Corian®.


