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Conheça Corian®

Desvantagens de outros materiais
comparados a Corian®

Principais características e benefícios

Material

Desvantagens

Granitos e
Mármores

- São porosos e mancham;
- Cores não uniformes;
- Cores lisas são raras;
- Emendas aparentes;
- Não há cubas no mesmo material;
- Acúmulo de sujeira entre o tampo
e a cuba de inox;
- Temperatura fria;
- Quebram ou lascam facilmente.

Pedra
Artificial

- Emendas aparentes;
- Quebram ou lascam facilmente;
- Não há cubas no mesmo material;
- Acúmulo de sujeira entre o tampo
e a cuba de inox;
- Podem manchar;
- Temperatura fria.

Aço Inox

- Risca e amassa facilmente;
- Única opção de cor;
- Temperatura fria.

Madeira e
Laminado

- Queimam com cigarro ou fósforo;
- Não são higiênicos;
- Não são resistentes à umidade;
- Riscam facilmente;
- Emendas aparentes.

Cores uniformes
Emendas imperceptíveis
Durável e resistente
Não poroso

Elegante e moderno
Bonito e fácil de limpar
Sempre como novo
Não mancha, higiênico

Versatilidade de design
- Fabricado sob-medida;
- Várias opções de cores.
- Cubas integradas ao tampo, no mesmo material;
- Pode-se escolher o tipo de borda;
- Opção entre frontão reto e arredondado;
- Pode-se combinar com outros materiais;
- Termomoldável.
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Tire suas dúvidas: perguntas mais frequentes
O que é Corian®?
Corian® é um material maciço composto por 70% de
mineral natural e 30% de acrílico.
Corian® mancha?
Não. Ao contrário das pedras naturais, Corian® não
mancha porque não é poroso. Sujeiras mais difíceis
de sair são removidas esfregando o lado áspero de
uma esponja de cozinha seca, ou com água e sabão.
Corian® risca?
Corian® risca menos que o aço inox, mas, como tem
acrílico em sua composição, também pode riscar. Por
isso, aconselhamos não cortar alimentos diretamente
sobre ele. A vantagem é que pequenos arranhões podem ser removidos apenas esfregando o lado áspero
de uma esponja de cozinha. Riscos mais profundos
também podem ser removidos com polimento
profissional.
Corian® é resistente a impactos?
Sim. Corian® é muito mais resistente que granito ou
inox. Não amassa e dificilmente quebra. Tem alta resistência porque o acrílico, em sua composição,
amortece o impacto. Em caso de dano, Corian® pode
ser recuperado, voltando a ser como novo.

Corian® queima?
Não. Corian® não propaga chamas e não queima com
cigarros. A marca amarela, resultante de cigarros acesos na superfície de Corian®, pode ser removida esfregando olado áspero de uma esponja de cozinha.
Posso colocar panela quente sobre Corian®?
Sim. Corian® resiste a panelas até 150oC, porém recomendamos o uso de um descanso porque nunca sabemos a que temperatura a panela está. Uma opção
charmosa é incrustrar pequenas barras de aço inox
no tampo, ao lado do fogão, que funcionam como
descansos. Marcas de queimadura são removidas esfregando o lado áspero de uma esponja de cozinha e
água. Fissuras que podem surgir após anos de mau
uso, provocadas pelo apoio diário de panelas muito
quentes, são consertadas somente com a remoção e
troca da área danificada.
Como limpá-lo?
Pode-se usar qualquer produto de limpeza. Para peças foscas, use o lado áspero de uma esponja de cozinha. Para peças brilhantes ou semi-brilho, use o lado macio ou um pano de limpeza.
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