EXCLUSIVE TABLE TOPS

Corian®
Bordplader i Corian®
Corian® er et kompositmateriale sammensat af naturlige mineraler, akryl og farvepigmenter, hvilket giver et bredt udvalg af farver og
strukturer. Corian® er på engang et hårdt og et smidigt materiale, der har en lukket overflade og er kendetegnet ved en stor holdbarhed. Corian® er som nævnt smidigt og kan derfor bearbejdes til et utal af løsninger. Materialet kan bøjes (varmes op), skæres og samles
med næsten usynlige limninger.
Det aktuelle farveudvalg kan findes her: www.molballe.dk/forhandlere/downloads
Man skal være opmærksom på, at ved bestemte lysindfald, vil man kunne se, hvor Corian®plader er samlet. Hvis man vælger Corian®
i visse mørke farver, plader med struktur/mønster eller plader med forskellige batchnumre, må man forvente, at der kan forekomme
variationer mellem pladerne. Sådanne forskelle er ikke reklamationsberettigede.
Corian® er ikke et varmefast materiale, derfor anbefales det, at man altid bruger bordskånere under varme genstande. Ved valg af en
Corian® vask i fx køkken, anbefaler vi, at man vælger en vask med stålbund, så der ikke opstår skader fra fx kogende vand eller varme
gryder.
Bordplader i Corian® kan laves med frit udhæng. Bordpladens tykkelse er afgørende for udhængets dybde. Som tommelfingerregel kan
udhænget være 10 x pladens tykkelse, dvs. fx. 20 cm ved en 20 mm plade. Man skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt
med en understøtning, selvom udhænget holder sig inden for målene. Dette vil være en vurdering fra sag til sag.
I forbindelse med montage er det vigtigt, at bordplader i Corian® understøttes for hver 60 cm. Hvis bordpladerne leveres i 12-19 mm
Corian®, kan de have en maxlængde på 350 cm uden det kræver en limning hos kunden. Bordplader der er 20 mm eller mere i tykkelsen, kan leveres længere. Dog kan det ofte være hensigtsmæssigt at dele pladen, så den lettere kan håndteres. Ved broløsninger
limes gavlene på værkstedet. Alt efter bordpladens størrelse, vil det ofte være nødvendigt at dele pladen, så den kan transporteres og
leveres uden problemer.
Tolerancer
Pladetykkelse: +/- 1 mm
Pladelængde & Pladebredde: +/- 2mm
Rengøring og vedligeholdelse
Den daglige rengøring af Corian® kan umiddelbart klares med vand og opvaskemiddel. Kalk aflejringer kan fjernes med fx eddike eller
et mildt afkalkningsmiddel.
Hvis Corian®-pladen trænger til en let opfriskning, kan man anvende Composite Cleaner og efterbehandle med Composite Sealer.
En mere fyldestgørende plejevejledning forefindes på: www.molballe.dk/vedligehold
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