AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
DuPont™ Corian® douchebakken en baden zijn niet geschikt voor zelfstandig gebruik door personen met verminderde motorische
vaardigheden, of met zintuiglijke beperkingen en/of andere cognitieve gebreken (inclusief kinderen), of door personen met onvoldoende
kennis over het gebruik van deze producten.
Kinderen moeten voor de veiligheid tijdens het gebruik van de douchebakken en baden onder toezicht staan van een volwassene.
De douchebakken en baden zijn ontworpen voor huishoudelijk of soortgelijk gebruik en mogen enkel geïnstalleerd en gebruikt worden op
kamertemperatuur.
Het gebruik van douchebakken en baden in de omgeving van of tijdens het gebruik van elektrische apparatuur (radio’s, haardrogers, e.d.) is
gevaarlijk.
Wees extra voorzichtig als u alleen bent wanneer u een douchebak of bad gebruikt. Langdurig onder heet stromend water staan kan
misselijkheid, duizeligheid of bewusteloosheid veroorzaken.
De douchebakken en baden gebruiken na het innemen van medicijnen of stoffen die slaperigheid kunnen veroorzaken of die van invloed
kunnen zijn op de bloeddruk wordt afgeraden.
Voor uw persoonlijke veiligheid adviseren wij om douchebakken en baden te gebruiken bij een maximale watertemperatuur van 40°C.
Een natte douchebak of bad wordt glibberig, in het bijzonder wanneer shampoo, zeep en olie wordt gebruikt.
ONDERHOUD

Reinig uw DuPont™ Corian® douchebak of bad met zeepsop of een gangbaar reinigingsmiddel dat de meeste vlekken en vuilaanslag
verwijdert. Met name het gebruik van een reinigingsgel of een lichtschurend reinigingsmiddel wordt aanbevolen.
Het gebruik van agressieve chemische producten zoals aceton, trichloorethyleen of sterke zuren of basen wordt afgeraden.
GEGARANDEERDE KWALITEIT

Bezoek onze website (www.corian.be of www.corian.nl) voor informatie over de garantierichtlijnen voor uw product.
LET OP!

Gebruik van dit product bij een watertemperatuur hoger dan 55°C wordt afgeraden.

Deze informatie is gebaseerd op de technische gegevens waarin E. I.du Pont de Nemours and Company en filiaal (“DuPont”) geloven en vertrouwen en is bedoeld ter gebruik voor personen
die de technische vaardigheden hebben en op eigen risico. DuPont kan en zal niet verzekeren dat deze informatie helemaal accuraat of up-to-date is, al wordt alles in het mogelijke gesteld
om ervoor te zorgen dat deze informatie zo up-to-date mogelijk is. Omdat de omstandigheden van het gebruik buiten DuPont’s controle vallen, geeft DuPont geen verklaringen of garanties,
expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie, of een deel daarvan, incluis alle garanties van titel, niet-schending van het auteursrecht of octrooi rechten van anderen, verkoopbaarheid,
of geschiktheid (fitness) of geschiktheid voor elk doel en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. Er mag
niet uitsluitende op deze informatie worden vertrouwd bij het creëren van specificaties, ontwerpen of installatierichtlijnen. De personen verantwoordelijk voor het gebruik en de behandeling
van dit product zijn verantwoordelijk voor het verzekeren dat het ontwerp, de verwerkings-, of installatiemethodes geen mogelijke risico’s inhouden voor veiligheid of gezondheid. Voer geen
ontwerp-, specificatie-, verwerking- of installatiewerk uit zonder de correcte training of zonder correcte beschermende veiligheidsuitrusting. Niets hierin mag aangenomen worden als een
toestemming om te werken onder enig patent of als aanmoediging om enig patent te schenden. DuPont is niet aansprakelijk voor het gebruik of het bekomen resultaat op basis van dergelijke
informatie, of deze nu gebaseerd is op de nalatigheid van DuPont of niet. DuPont is niet aansprakelijk voor (i) enige schade, incluis de specificaties, het ontwerp, de verwerking, installatie of
combinatie van dit product met enig ander(e) product(en), en (ii) speciale, directe, indirecte of daaruit-volgende schade. DuPont behoudt het recht om aanpassingen te maken aan deze
informatie en aan deze disclaimer. DuPont raadt u aan deze informatie en disclaimer regelmatig te controleren op updates of veranderingen. Uw onbeperkte toegang tot het gebruik van deze
informatie impliceert uw aanvaarding van deze disclaimer en elke mogelijke verandering en de reële kans dat deze standaarden kunnen worden aangepast.
Het ovale logo van DuPont, DuPont™, het Endless Evolution logo en Corian® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van E. I. DuPont de Nemours & Company of van haar
filialen.
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