INSTRUKSER FOR TRYGG BRUK
Dusjbunner og badekar fra DuPont™ Corian® kan ikke brukes på egen hånd av personer med redusert motorikk eller nedsatt sanseevne/
kognitiv funksjon (inkludert barn), eller av personer som mangler nødvendig kunnskap til å bruke dem.
Sørg for at barn er under oppsyn av en voksen person som har ansvar for deres sikkerhet ved bruk av dusjbunner og badekar.
Dusjbunner og badekar er utviklet for bruk i hjemmet, eller tilsvarende bruk, og må kun installeres og brukes ved romtemperatur.
Det er farlig å bruke dusjbunner og badekar i nærheten av, eller samtidig som, elektriske apparater (radioer, hårfønere osv.).
Vær ekstra observant dersom du bruker dusjbunner og badekar når du er alene. Å stå under varmt, rennende vann i lang tid kan forårsake
kvalme, svimmelhet og bevisstløshet.
Vi anbefaler ikke at man bruker dusjbunner og badekar etter å ha tatt legemidler eller andre substanser som kan forårsake tretthet eller
påvirke blodtrykket.
For din personlige sikkerhet anbefaler vi at du bruker dusjbunner og badekar ved en maksimal vanntemperatur på 40°C.
Når overflaten på dusjbunnen eller badekaret er våt, blir det lettere å skli, spesielt ved bruk av sjampo, såpe og oljer.
VEDLIKEHOLD

Rengjør dusjbunner eller badekar fra DuPont™ Corian® med såpevann eller vanlige vaskemidler.
Dette vil fjerne de fleste flekker og smuss som kan feste seg. Vaskemidler av gelé eller krem er spesielt velegnet.
Bruk av sterke kjemikalier som aceton, trikloretylen eller sterke syrer eller baser anbefales ikke.
KVALITETSGARANTI

Besøk vårt nettsted (www.corian.com) for å lese gjennom retningslinjene for de garantiene som gjelder for ditt produkt.
OBS

Vi anbefaler ikke at dette produktet brukes ved vanntemperaturer over 55°C

Denne informasjonen er basert på tekniske data som E. I. du Pont de Nemours and Company med datterselskaper («DuPont») mener å være pålitelig, og er ment for bruk av personer med
tekniske kunnskaper på eget ansvar og risiko. DuPont garanterer ikke og kan ikke garantere at denne informasjonen er oppdatert eller korrekt, selv om alle anstrengelser gjøres for å
holde den så oppdatert og korrekt som mulig. Siden bruksforholdene er utenfor DuPonts kontroll, gir DuPont ingen garantier, uttrykkelige eller innforstått, med hensyn på informasjonen,
eller noen del derav, inkludert eventuelle garantier av tittel, beskyttelse av opphavsretten eller patentrettighetene til andre, salgbarhet eller egnethet for ethvert formål og påtar seg ingen
ansvar for informasjonens riktighet, fullstendighet eller brukbarhet. Denne informasjonen skal ikke brukes som grunnlag for spesifikasjoner, design eller til retningslinjer for installasjon.
Personer som er ansvarlige for bruk og håndtering av produktet er ansvarlige for å sikre at metoder og prosesser for design, montering eller installasjon ikke utgjør en helse- eller
sikkerhetsrisiko. Ikke forsøk å spesifisere, designe, montere eller installere uten riktig opplæring eller uten personlig verneutstyr. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en
tillatelse til å arbeide under eller anbefaling om å krenke patenter. DuPont skal ikke ilegges ansvar for bruken av eller resultatene av denne informasjonen, enten den er basert på DuPonts
forsømmelse eller ikke. DuPont skal ikke holdes ansvarlig for (i) skader, inkludert krav relatert til spesifikasjoner, design, montering, installasjon eller en kombinasjon av dette produktet
sammen med andre produkter, (ii) spesielle, direkte, indirekte skader eller følgeskader. DuPont forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne informasjonen og ansvarsfraskrivelsen.
DuPont oppmuntrer deg til regelmessig gjennomgang av denne informasjonen og ansvarsfraskrivelsen for å se etter oppdateringer eller endringer. Fortsatt tilgang eller bruk av denne
informasjonen anses som godtakelse av denne ansvarsfraskrivelsen og eventuelle endringer og rimeligheten av disse standardene med endringsvarsler.
DuPonts ovale logo, DuPont™, Endless Evolution, Endless Evolution logoen og Corian® er registrerte varemerker eller varemerker som er opphavsrettbeskyttet for materialet fra E. I. du
Pont de Nemours and Company eller dets agenter. Bare DuPont produserer Corian®.
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