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Vårdhandfat
Egenskaper
•

Enkelt att städa och underhålla.

•

LGA certifierad för hygieniska egenskaper

•

Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta

•

Extremt hållbart och bestående

•

Kan enkelt förnyas och repareras

•

GREENGUARD Certified®

•

Högt motstånd mot fläckar

•

Runda mjuka former, inga vassa hörn

Vårdhandfat har mjuka och fina former med skarvlös yta.
Materialet som är Corian® Solid Surface ger ett varmt och mjukt intryck
som därför gör att vårdhandfatet lämpar sig i de flesta miljöer som
privata hem, skolor, restauranger, vårdcentraler, gruppboende,
vårdhem, sjukhus, funktionsanpassade toaletter och andra offentliga
toaletter. Dess form gör att det är minimal skaderisk och lätt
att använda för både barn och vuxna. Corian®Solid Surface är
hygieniskt, hållbart, bestående ,lätt att städa och underhålla.
Noas Vårdhandfat monteras direkt på väggen i önskad höjd med
medföljande konsoler.

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Vårdhandfat
VH834-70-GW

VH834-70-GW
RSK nummer

755 09 25

Bredd

834 mm

Djup (Horisont)

550 mm

Höjd (ink bakkant)

260 mm

Djup (Vask)

~140 mm

Material

DuPont™ Corian® Glacier White

Vikt

~1,70g/cm3

Statisk belastning

150kg

# Hål för blandare

1

# Hål för b. vent

1

Konsoler ingår. Blandare och bottenventil som visas på bilderna är endast för
denna exponering. Hål för blandare är 34 mm och hål för bottenventil är 40
mm som är standard.

Skötselråd för Vårdhandfat i Corian®
Daglig rengöring
Corian® är inte underhållsfritt, men det krävs bara minimal skötsel för att se fräscht ut.
För den dagliga rengöringen räcker det att torka av Corian® med en fuktig trasa och vatten. De flesta
fläckar och fett tas bort med vatten, diskmedel samt vit skursvamp.
Hela ytan bör rengöras noggrant då och då, för att lystern inte skall utvecklas ojämnt. Använd ett
milt rengöringsmedel t.ex. Jif med slipeffekt för Corian® med sidenmatt finish och diskmedel för
högblanka ytor.
Rengör hela ytan med en trasa med mjuka cirkelrunda rörelser. Skölj/torka av med en fuktig duk och
torka torrt med papper eller en mjuk trasa. Om du inte blir nöjd med glansen eller om finishen blir
ojämn, kan du alltid låta polera om bänken.

Fläckborttagning
Försök med de enkla lösningarna först. Om det fortfarande finns fläckar kvar, använd lite skurcreme
med slipeffekt. Gnugga lätt.
Undvik grova skursvampar vid daglig rengöring. Starka slipmedel eller den gröna sidan på
skursvampen (typ Scotch-Brite™) skall endast användas vid mycket besvärliga fläckar. Om starka
rengöringsmedel eller skursvampar används, bör ytan återställas till sin ursprungliga glans, genom
att använda ett milt rengöringsmedel med slipeffekt. Rengör med cirkelrörelser, så att det
behandlade området får samma lyster som resten av skivan. Skölj och torka av.

Graffiti, tusch, kulspetspenna – inget problem!
Tvättas bort enligt instruktionerna under Fläckborttagning.
Brännmärken och andra svårare fläckar tas bort med skurmedel och en fin svamp.

Material
DuPont™ Corian®
Corian® solid surface fungerar överallt - det är materialet som arkitekter och
designers väljer som är specialiserade inom hälsovård, skola, restaurang, publika
utrymmen och kontor.
Corian® Solid Surface har viktiga egenskaper som: lätt att städa och underhålla/
reparera, hygien och minimering av skaderisk. De ytor som ni specificerar har en
viktig funktion i att skapa säkrare och mer givande miljöer.
Materialet är porfritt och byggs utan synliga skarvar. Vårdhandfatet är en vask som
är thermoformad vilket ger en yta helt utan skarvar.
Dupont™ Corian®Solid Surface håller alla krav som vård har genom att det ska vara
slitstarkt, hållbart och lätt att rengöra.
Enkelt att städa och underhålla. När städning sker enligt de enkla föreskrifter kan inte bakterier och smuts få fäste på ytan.
LGA certifierad för hygieniska egenskaper (motståndskraft mot bakterier och
svamp enligt Europeisk standard DIN EN ISO 846).
Ett porfritt material med en mjuk och skarvlös yta.
Extremt hållbart och bestående, tål hårda stötar i trafikerade miljöer som annars
lätt hade skadat andra material så som porslin, laminat eller rostfritt stål.
Kan enkelt förnyas och repareras. Vid hårt slitage och missöden kan man lätt förnya
och reparera vårdhandfatet , detta görs så att det är lång hållbarhet på det.
GREENGUARD Certified® som lågt VOC-strålande material
Högt motstånd mot fläckar

Noas Sweden är del av DuPont™ Corian® Quality Network vilket ger kunder och
användare en garanti att produkterna är producerade enligt DuPont™ högt ställda
krav.

Vår vision
Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner
inom Solid Surface och specialbyggd inredning

Huvudkontor och fabrik i Tibro
Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro
Växel: 0504-49 51 00
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info@noassweden.se
www.noassweden.se

