
Kuchyňské desky a ostatní povrchy Corian® 
Především díky neporéznosti a nenasákavosti materiálu 
postačí pro běžnou údržbu mýdlová voda či voda s Jarem. 
Povrch otírejte čisticím hadříkem nebo houbičkou na nádo-
bí namočenou v mýdlové či jarové vodě – zbavíte jej běžné 
mastnoty a skvrn. Používáním se většina „oděrek“ rozleští.
Případné porušení materiálu nedoporučeným krájením, 
řezáním, sekáním, popálením cigaretou nebo zápalkou, 
nepodložením nohou kuchyňských mlýnků, použitím 
čisticího prášku či jiným poškrábáním se deska snadno 
opraví přebroušením hrubou stranou houbičky na nádobí 
a vyleštěním běžnými tekutými prostředky typu Cif cream. 
Deska je určena pro běžný kuchyňský provoz – tzn. stolo-
vání, přípravu pokrmů a odkládání kuchyňských potřeb. Na 
desce se nesmí sedět nebo po ní chodit.
Nevystavujte kompaktní materiál působení silných chemi-
kálií nebo koncentrovaného Sava. Jestliže přijde pracov-
ní plocha nebo tvarovka do styku s látkami, jako jsou na-
příklad odrezovač, čistič na pečicí trouby, aceton apod., 
rychle opláchněte povrch mýdlovou či jarovou vodou. Při 
případné změně barvy povrchu desky přebrušte místo hru-
bou stranou houbičky na nádobí a Cifem. Skvrny můžete 
ošetřit i prostředkem Cilit.

Při větším poškození, které nejde opravit běžným výše 
uvedeným postupem, volejte BV studio! Přijedeme k vám 
a opravíme povrch nábytku tak, aby byl jako předtím. 
Pod horké nádoby a elektrické spotřebiče vždy používejte 
teplu odolnou podložku. 
Dřezy nebo umyvadla občas vyčistěte roztokem octové 
vody v poměru 1 l vody a ¼ l octa. Napusťte jej do ½ vo-
dou a přilijte doporučené množství octa. Nechte působit 
15 minut a poté umyjte stěny a dno. Dřez či umyvadlo vždy 
vytřete do sucha.
Jestliže do dřezu vyléváte vroucí vodu, doporučujeme do 
něho pustit současně studenou vodu. 
Při správné péči a doporučeném způsobu údržby, který se 
neliší od ostatních materiálů, se budete ze své pracovní 
desky těšit každý den po mnoho let.

Péče a údržba výrobků  
z kompaktních materiálů
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