DuPont Corian®
Toda superioridade de um produto único.
Corian®
Aparência

Mármore e Granito

Elegante e moderno.

Beleza natural.

Emendas

Juntas aparentes.

Aço Inox

Pedra Artiﬁcial

Laminado

Aparência fria.

Juntas aparentes.

Juntas aparentes.

Amassa facilmente.

Quebra facilmente.

Baixa resistência

imperceptíveis.

Resistência

Grande resistência

Quebra facilmente.

a impacto, umidade

a umidade e calor.

e intempéries.

Limpeza
Manutenção

Fácil de limpar.

Poroso. Absorve

Fácil de limpar, mas

Absorve líquidos

Não é poroso.

líquidos e mancha.

pode manchar.

e mancha.

100% reparável.

Não é reparável.

Não é reparável.

Não é reparável.

Não é reparável.

Não há.

Riscos removíveis.

Cubas Integradas No mesmo material,
com aparência de

Pode manchar.

Riscos não removíveis.
Não permite cubas

No mesmo material,

Não permite cubas

redondas.

com aparência de

redondas.

peça única.

peça única.

Cantos Curvos

Permite cantos curvos. Não permite curvas. Permite cantos curvos. Não permite curvas. Limitado.

Variedade de Cor

Grande variedade,

Cores naturais sem

inclusive branco.

homogeneidade.

Agradável.

Fria.

Temperatura
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Cor única.

Grande variedade.

Grande variedade.

Fria.

Fria.

Agradável.

OUSE

SONHAR COM

CORIAN®

O que a natureza criou,
a DuPont melhorou.
Criar novidades que facilitam e embelezam a vida é marca
registrada DuPont. Assim é Corian®, a combinação perfeita
entre minerais naturais e acrílico de alta qualidade. Uma
superfície sólida para aplicações residenciais, comerciais
ou áreas de saúde e laboratórios. Maciço e resistente,
DuPont Corian® pode ser utilizado em bancadas, móveis e
revestimentos de paredes.

Sempre bonito
Mesmo após anos de
instalação, Corian®
parece novo. É resistente
a impactos, intempéries
e desgastes e, em caso
de danos, é facilmente
reparado. Por isso, é
recomendado para locais de
uso intenso.

É encontrado na forma de placas, cubas e adesivos em
grande variedade de cores que combinam a versatilidade e
o toque agradável da madeira com a resistência da pedra
e a higiene do aço inox. As placas podem ser cortadas,
coladas, usinadas e moldadas sob medida, adequando-se
perfeitamente ao projeto. Além disso, é mais leve, higiênico
e de manutenção mais simples que as pedras naturais.

Cubas integradas ao tampo
e emendas imperceptíveis
Bancadas e móveis de
Corian® têm aspecto
monolítico. Não existem
frestas ou rejuntes onde
possam acumular sujeiras
e microorganismos.

Porosidade nula

Detalhes personalizados

Corian não é poroso, por
isso é resistente a manchas,
não retém odores e pode
ter contato direto com
alimentos.

Corian® permite criar
rebaixos e escorredores no
formato que desejar e ainda
combinar detalhes de outra
cor ou outro material como
aço, madeira e vidro.
O acabamento pode ser
fosco, semibrilho ou
brilhante.

Cantos arredondados

Termomoldável

É possível executar frontões
tipo hospitalar e cantos
curvos, que facilitam a
limpeza.

Permite projetos curvos e
arrojados no limite da sua
imaginação.

®

Guia de Especiﬁcação

Material Recomendado

Especiﬁcações das Chapas
Espessura
12mm
6mm

Dimensão
76cm x 365cm
76cm x 248cm

Peso
64,33Kg
21,68Kg

Raio Mínimo de Curvatura para Termoformação
Espessura
12mm
6mm

Tipos de Frontões

Raio Mínimo
75mm
25mm

Toda a soﬁsticação de Corian® na sua casa.

Além do rígido controle de qualidade DuPont, Corian®
está totalmente de acordo com as regulamentações e
orientações da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Portaria SVS/MS Nº 326 de 30/07/97, Anexo I,
item 5.4.1), FDA (Food and Drug Administration) e NSF
(National Sanitation Foundation). Também é certiﬁcado
pelo teste de higiene da LGA (Alemanha).

Propriedades Químicas
Reagentes Classe I
Os seguintes resíduos químicos, com até 16 horas de
contato, podem ser retirados com a face áspera de uma
esponja e um saponáceo líquido.
Acetona, ácido cítrico (10%), ácido sulfúrico (25, 33,
60%), azeite de oliva, amoníaco (10%), benzeno, café,
chá, cigarro (nicotina), detergente sem sabão, éter etílico,
gasolina, hipoclorito de sódio, mercúrio cromo, metanol,
nitrato de prata (10%), querosene, sabão doméstico,
sangue, solução de hidróxido de sódio (5, 10, 25, 40%),
suco de limão, uréia (6%), vinagre, vinho, xileno.

Sua casa merece estar na
moda com elegância e estilo.
Corian® agrega charme e
modernidade a tudo o que
você gosta. Móveis, bancadas
de cozinha e churrasqueira,
cubas, lavabos, revestimentos,
mesas e objetos de decoração
ganham um toque de classe
especial com Corian®.

Reagentes Classe II
Tipos de Bordas

Para eliminar totalmente os seguintes resíduos, em
contato com DuPont Corian® por 16 horas ou mais, é
necessário lixamento. Recomenda-se evitar a exposição
freqüente ou prolongada.
Acetato etílico, ácido acético (90, 98%), ácido crômico
trióxido, ácido fórmico, ácido fosfórico (75, 90%), ácido
nítrico (25,30, 70%), ácido sulfúrico (77, 96%), ácido
tricloroacético (10, 50%), clorobenzeno, clorofórmio,
dioxano, fenol, furfural.
Para maiores informações, solicite-nos os resultados
completos dos testes de resistência química, balística, de
inﬂamabilidade, entre outros.

Como limpar
Corian® foi criado para oferecer muita praticidade ao seu dia-a-dia, exigindo um mínimo de cuidados e manutenção.
Podem-se usar os produtos de limpeza habituais (detergente, álcool, limpador multiuso, água sanitária, etc.) mas
geralmente, apenas sabão, água e uma esponja macia já são suﬁcientes para limpá-lo. Para remover pequenos riscos e
sujeiras mais difíceis, recomendamos
usar o lado áspero de uma esponja de
cozinha e um limpador abrasivo, desde
que o acabamento de Corian® seja fosco.

Corian® é aprovado para cozinha Kosher

Praticidade e durabilidade nas aplicações comerciais.

Hotéis, restaurantes, bares, lojas, bancos, aeroportos. Seja qual for o negócio,
Corian® é indicado para obras comerciais porque requer pouca manutenção
para manter-se novo por muito mais tempo. Também pode ser usado em iates e
aeronaves por ser leve, resistente à maresia e não propagar chamas.

Clientes que já utilizaram Corian® em suas obras:
Mc Donald’s, Häagen Dazs, Baked Potato, Infraero - Aeroporto de Brasília,
Sesc, Shopping Iguatemi Campinas, Shopping Praia de Belas, Joalheria Antônio Bernardo, H. Stern, Maria Bonita, Chocolate, Bradesco, Nestlé, Duas Rodas
Industrial, Novo Nordisk.

Quando o assunto é vida, destaque para a higiene de Corian®.

Corian® evita o acúmulo de sujeira e proliferação de microorganismos,
facilita a limpeza e colabora para o controle de infecções e contaminações
em ambientes hospitalares e laboratoriais. Maternidades, bancos de
sangue, postos de enfermagem, lavatórios cirúrgicos, laboratórios, batemacas e revestimentos de parede merecem todo esse cuidado e proteção.

Clientes da área hospitalar que já utilizaram Corian® em suas obras:
Hospital Unicor, Hospital Albert Einstein, Hospital e Maternidade São
Luiz, HCor-Hospital do Coração, Hospital das Clínicas, Maternidade Santa
Joana, Amil, Hospital Emílio Ribas, Laboratórios Fleury.
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Garantia de qualidade
10 anos de garantia na matériaprima e suporte técnico local e
global da DuPont. Só a DuPont
produz Corian®. Exija seu certiﬁcado
de garantia e procure apenas
processadores autorizados.
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