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DUPONT™ CORIAN® SMART 
Productinformatieblad

1. Productnaam: 
 Corian® Smart douchebakken

2. Producent:
 DuPont de Nemours International Sàrl
 Chemin du Pavillion 2
 P.O. Box 50
 CH-1218 le Grand Saconnex 
 Genève, Zwitserland 
 www.corian.com

3. Productbeschrijving:
 Corian® Smart douchebakken zijn producten met een massief oppervlak, die worden gebruikt als douchebakken voor 

residentiële en commerciële toepassingen.
 Ze kunnen op de vloer worden geplaatst of in de vloer worden ingebouwd en zijn aanpasbaar (zie punt #7).

4. Samenstelling van het materiaal:
 Corian® Smart douchebakken worden vervaardigd uit een vast oppervlaktemateriaal, bestaande uit acrylaathars en ATH-vuller. 

Het is homogeen over de dikte, hygiënisch, duurzaam en vernieuwbaar en heeft uitstekende sensorische eigenschappen.
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5. Standaardproducten: 
 Corian® Smart producten zijn leverbaar in de kleur Glacier White van Corian®, in de volgende formaten:

 

Productnaam Afmeting (B x L x H) Bakafmetingen X Nettogewicht Bruttogewicht (2x t)

Corian® Smart 8211 800x1200x30 700x700 450 20,12 kg 36,92 kg

Corian® Smart 8212 800x1200x30 700x1100 50 20,75 kg 37,55 kg

Corian® Smart 8213 800x1400x30 700x1100 250 24,33 kg 46,73 kg

Corian® Smart 8214 800x1600x30 700x1100 450 27,91 kg 50,31 kg

Corian® Smart 8215 800x1800x30 700x1100 650 31,49 kg 59,49 kg

Corian® Smart 8216 800x2000x30 700x1100 850 35,04 kg 63,04 kg
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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.

© E. I.du Pont de Nemours and Company 2016. Alle rechten voorbehouden.

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.

Productnaam Afmeting (B x L x H) Bakafmetingen X Nettogewicht Bruttogewicht (2x t)

Corian® Smart 8221 900x1200x30 800x800 350 21,96 kg 38,76 kg

Corian® Smart 8222 900x1200x30 800x1100 50 22,72 kg 39,52 kg

Corian® Smart 8223 900x1400x30 800x1100 250 26,5 kg 48,9 kg

Corian® Smart 8224 900x1600x30 800x1100 450 30,29 kg 52,69 kg

Corian® Smart 8225 900x1800x30 800x1100 650 34,07 kg 62,07 kg

Corian® Smart 8226 900x2000x30 800x1100 850 37,87 kg 65,87 kg

6. Maattoleranties: 
 Smart producten kunnen de volgende materiaaltoleranties hebben:
 Dikte: ± 1 mm
 Lengte: ± 2 mm
 Vervorming: 1 mm

7. Aanpassing en installatie: 
 Corian® Smart douchebakken kunnen worden aangepast via de productietechnieken van Corian®.
 Snij om aan te passen altijd in de lengte op het vlakke gedeelte, snij nooit over de breedte. 
 De afsnijlijn mag nooit minder dan 50 mm van de rand van de kuip zijn.
 De tussenruimte voor uitzetting moet worden afgewerkt met een siliconenafdichting of polyurethaanafdichting om binnendringen 

van water te voorkomen. Smart douchebakken kunnen op maat worden gesneden via de productietechnieken van Corian®.
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