DuPont™ Montelli®
Kullanım ve Bakım Kılavuzu

DuPont™ Montelli® kolay bakım yapılabilmesi için yaratılmış, hijyenik ve uzun ömürlü solid yüzey
malzemesidir. Bu kılavuzda belirtilen basit bazı yönergeler takip edilerek, Montelli® uzun yıllar
boyunca orijinal güzelliğini ve hijyen özelliklerini muhafaza edecektir.
Montelli® Mutfak Tezgahınızın Günlük Bakımı
Montelli®, diğer tüm dekorasyon malzemelerinde olduğu gibi, özenle kullanıldığında en iyi
performansı gösterecektir. Her ne kadar sıvı malzemelerin Montelli®’ye nüfuz etmesi mümkün
olmasa da, sıvıların yüzeye döküldüğünde silinmesi en doğrusudur. Günlük bakım için ilkin kolay
olanı yerine getirin. Çoğu dökülmeler, tortu veya kalıntılar, nemli bir bezle birlikte kullanılan,
yumuşak bir krem deterjan veya evlerde kullanılan olağan bir yağ sökücü yardımıyla giderilebilir.
Daima dairesel hareketlerle temizlik yapınız. Temizlik yaptıktan sonra yüzeyi bir kaç kez ılık su ile
durulayınız ve sonrasında yumuşak bir bezle tamamiyle kurulayınız.
Çıkarılması Zor Lekeler
Evlerdeki olağan dökülmelerde (örneğin sirke, kahve, çay, limon suyu, boya, ketçap, kırmızı şarap,
sebzeler, katı veya sıvı yağ gibi), öncelikle basit olan metodu deneyin. Eğer leke kalıcı olursa,
Scotch-Brite® gibi bir bulaşık süngeri ile deterjan veya amonyak bazlı bir deterjan kullanarak,
dairesel hareketlerle lekeyi çıkarınız.
Yalnızca çok zorlu lekelerde (örneğin zambak poleni, safran, sigara yanığı, mürekkep veya ayakkabı
boyası gibi), plastik leke çıkarma süngeri ile birlikte ev kullanımı için olan bir çamaşır suyuna
ihtiyaç duyabilirsiniz. Temizlik yaptıktan sonra yüzeyi bir kaç kez ılık su ile durulayınız ve
sonrasında yumuşak bir bezle tamamiyle kurulayınız.
Islak bir bez ve krem deterjan kullanarak parlaklığı yeniden sağlayın ve dairesel hareketlerle ovarak
temizlenen alanı tüm yüzey ile bütünleştirin.
Çamaşır suyu, temizleme sonrasında bol su ile durulanmazsa Montelli®’ de renk değişikliğine yol
açabilir.
Kireçli Su Kalıntılarının Giderilmesi
Sert veya kireçli suyun içerisindeki tortunun birikme yaptığı yerlerde, plastik bir leke çıkarma
süngeri ve standart bir kireç sökücü deterjan ile birlikte, ilgili deterjan üreticisinin kullanma
talimatına uyarak, tortuyu temizleyin. Daha sonra ılık su ile durulayıp, yumuşak bir bezle
kurulayınız. Islak bir bez ve krem deterjan kullanarak parlaklığı yeniden sağlayın ve dairesel
hareketlerle ovarak temizlenen alanı tüm yüzey ile bütünleştirin.
Kireçli su tortusunun yüzeyde birikmesini engellemek için, suyun yüzeyde kurumasına izin
vermeyiniz, dökülme ve temizleme sonrasında yumuşak bir bezle tamamiyle kurulayınız.
Hasarlanmanın Engellenmesi
•

Isı:

– Daima sıcak tencere/tavaya karşı koruma için bir ısı koruma altlığı veya plastik/kauçuk
ayaklı nihale kullanınız veya sıcak kabı yüzeye koymadan önce soğuması için ocakta

bekletiniz.Asla sıcak kabı, özellikle dökme demir olanları, direk olarak Montelli® yüzeyin
üzerine koymayınız. Bu tür ısı her türlü yüzeye zarar verir.
– Taşınabilir, ısı yayan mutfak araç gereçlerinde daima bir nihale veya ısı koruma altlığı
kullanınız.
– Daima ocakta, ocak gözü ölçüsüne uygun doğru ölçülerde tencere/tava kullanınız ve
tencerenin merkezinin ocak gözünün ortasına gelmesine dikkat ediniz. Fazla taşan tencere,
çevresindeki yüzeyi hafifçe yakacaktır.
•

Çizilme, Kesilme ve Darbe:

Her malzeme gibi Montelli®’de günlük kullanım ile hafif bazı aşınma izleri gösterecektir:
– Montelli® üzerinde kesinlikle kesme ve doğrama yapmayın – bu yüzeyi çizecektir! Bunun
yerine bir doğrama tahtası kullanın.
– Koyu, yoğun pigmentli renkler çizikleri, tozu ve sıradan aşınma ve yıpranma izlerini daha açık
ve dokulu renklere göre daha fazla gösterecektir. (daha fazla detay için renk broşürümüze bakın)
•

Kimyasal Dökülme:

Yanlışlıkla oluşan güçlü kimyasal madde dökülmelerinin (örn.: boya çözücüler, fırça temizleyiciler, metal
temizleyiciler, fırın temizleyiciler, metilen klorid içeren temizleyiciler, asitli lavabo açıcılar, aseton bazlı
oje çıkarıcılar vb.) hemen sabunlu bol suyla yıkanması tezgahın zarar görmemesi için gereklidir! Tırnak
boyası dökülmeleri için, aseton bazlı olmayan temizleyici kullanılarak bol su ile temizlenmelidir. Farkına
varılmayan ya da uzun süreli kimyasal madde teması yüzeye zarar verebilir. (Kimyasallara maruz kalma,
temizleme ve genel bakım ile ilgili detaylar için Montelli® tedarikçinizden edinebileceğiniz ‘Montelli®
spec data sheet’e başvurunuz. ‘Spec data sheet’de yer alan spesifikasyonların dışına çıkan maruz kalma
hallerinde 10 yıllık ürün garantisi geçersiz olacak ve bir yanlış kullanım vakası olarak ele alınacaktır.
Montelli® ‘nin Tamir Edilmesi
Montelli® doğası itibariyle “tamir edilebilir”, çünkü masif ve tüm derinliği ve yüzeyi boyunca
homojendir. Darbe, ısı veya kimyasallar nedeniyle oluşan hasar genellikle yerinde tamir edilebilir.
Profesyonel tamir hizmetini alabilmek için Montelli® bayinize veya imalatçınıza başvurmanız
tavsiye edilir.
Montelli® Kullanım ve Bakımı için lütfen bizimle irtibata geçiniz !
DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian®Garanti Merkezi Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen, Belgium

Du Pont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (bundan sonra ‘DuPont’ olarak anılacak)
aşağıda açıklanan genel garanti şartlarına bağlı olmak suretiyle aşağıdakileri garanti eder:
DuPont, orijinal Montelli® masif yüzey iç mekan tezgah ya da dekorasyon uygulamasının sahibi olan size garanti eder ki; DuPont veya DuPont’un belirlediği
distribütörü tarafından personeli eğitilen ve beraberinde DuPont tarafından yetkili bir imalatçı olarak kabul edilmiş olan bir İmalatçı/Montör tarafından imal
edilmiş ve monte edilmiş DuPont™ Montelli® uygulamanızın, uygulamanın tamamlanmasını müteakip ilk 10 (On) yıl içinde herhangi bir ürün hatası sebebiyle
bozulması halinde, DuPont, söz konusu Montelli® yüzeyin yenilenmesi için gerekli olan yalnızca plakayı, ilgili yüzeyin değiştirilmesi için gerekli işçilik, montaj,
nakliye ve diğer ilgili masrafları karşılamaksızın, tedarik edecektir. Bu garanti DuPont’un yetkili imalatçı olarak kabul etmediği diğer tedarikçiler tarafından
üretilen ürünleri kapsamaz.
10(On) YILLIK ÜRÜN GARANTİSİ GENEL ŞARTLARI

Montelli® E.I. du Pont de Nemours & Company’nin tescilli markasıdır.
1.

Bu garanti yalnızca DuPont tarafından yetkili bir imalatçı olarak kabul edilmiş olan bir İmalatçı/Montör tarafından imalat ve montajı yapılan,
uygulama anında yürürlükte olan montaj prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş Montelli® masif yüzey malzemesi iç dekorasyon
uygulamaları için geçerlidir.

2.

Bu garanti aşağıda belirtilen sebeplerle oluşan hasarları kapsamaz:
A. Konut ya da ticari ortamda yanlış ya da yetersiz kullanım, bakım ya da onarım.
B. Montelli® malzemede değişiklikler yapılması ya da hatalı kullanım, örneğin; kesme tahtalarının ya da sıcaktan koruyucu altlıkların
kullanılmaması.
C. Malzemenin iç mekan şartnamesinin dışına çıkan uygulama ve/veya işletim, örneğin; dış mekan uygulamaları.
D. Fiziksel, kimyasal ya da mekanik kötü kullanım.
E. Sıcaktan koruyucu altlıkların kullanılmamasına bağlı olarak aşırı ısıya (doğrudan ısı) maruz kalma sebebiyle oluşan hasar ya da ısı
aktarımına (ocaklardan kaynaklanan) bağlı olarak ve Corian® montaj prosedürüne uyulmamasından kaynaklanan hasar.
F. Montaj alanının yanlış hazırlanması ya da alan bakımının yanlış olması.
G.Bakım & Kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde Montelli®’nin diğer yanlış kullanımları.
H. Doğal afetler.

3. DuPont™ Montelli® 10 (On) yıllık sınırlı garantisi aşağıda belirlenmiş kullanım süresi şartlarına tabidir.
Yıl 1-3 Montaj tarihinden itibaren, bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması halinde:
Malzemenin (maliyet üzerinden) işçilik ve diğer tüm malzemeler hariç, %100’ü karşılanacaktır.
Yıl 4-6 Montaj tarihinden itibaren bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması halinde:
Malzemenin (maliyet üzerinden) işçilik ve diğer tüm malzemeler hariç, %75’i karşılanacaktır.
Yıl 7-9 Montaj tarihinden itibaren bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması halinde:
Malzemenin (maliyet üzerinden) işçilik ve diğer tüm malzemeler hariç, %50’si karşılanacaktır.
Yıl 10 Montaj tarihinden itibaren bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması halinde:
Malzemenin (maliyet üzerinden) işçilik ve diğer tüm malzemeler hariç, %25’i karşılanacaktır.
4. DuPont™ Montelli® 10(On) Yıllık Ürün Garantisi kapsamında herhangi bir garanti kapsamında karşılama alabilmek için fatura türünden bir satınalma
ispatının taleple birlikte sunulması gerekmektedir, belge ile ispat olmaksızın garanti karşılaması yapılmaz.
5. Bu ürün garantisi 10 (On) yıllık garanti süresince devredilebilir niteliktedir.
6. Herhangi bir Montelli® yüzey değiştirme ya da onarım işlemi öncelikle DuPont ya da DuPont tarafından resmen yetkili kılınmış temsilcisi tarafından
yazılı olarak onaylanmalı ve resmen yetkilendirilmiş Corian® Quality Network üyesi bir İmalatçı/Montör ya da Servis Merkezi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
7. Bu ürün garantisi yalnızca aşağıdaki şartları haiz uygulamalar için geçerlidir:
A. Avrupa, Orta-Doğu ve Afrika ‘da 1 Ocak 2008’den sonraki uygulamalar;
B. İlk uygulama alanlarından hareket ettirilmemiş uygulamalar;
C. DuPont tarafından yetkili imalatçı olarak kabul edilmiş olan imalatçılar veya DuPont™ Corian® Yetkili İmalatçıları ve Montörleri ya da
Corian® Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmiş uygulamalar;
D. Söz konusu uygulamanın kabulünü müteakip verilen ve bu garanti kurallarına iliştirilmiş olan Montelli® Bakım & Kullanım kılavuzunda yer
alan bakım ve kullanım talimatlarına göre bakımı ve kullanımı gerçekleştirilmiş uygulamalar.
Ücretsiz bir Montelli® Bakım & Kullanım Talimatları/Kılavuzu kitapçığı yerel Montelli® tedarikçisinden ya da DuPont™ Corian® masif yüzeyler
bölümüne yazarak temin edilebilir (adres için madde 13’e bakınız).
8. DuPont’un bu Montelli® garantisi kapsamına giren hatalı bir ürüne karşılık, duruma göre ürün verememesi halinde, müşterinin Montelli® malzemesini
DuPont’a ya da resmen yetkili kılınmış temsilcisine teslim etmesi koşuluyla, DuPont, hatanın kendisine bildirilmesini müteakip makul bir süre içinde,
yalnızca Montelli® malzemenin satınalma bedelini iade edecektir.
9. Garanti sınırlamaları:
Gerek DuPont ve gerekse onun üçüncü şahıs tedarikçileri Montelli® masif yüzeylere yönelik olarak, açık ya da zımni başka tür hiçbir garanti vermez.
DuPont ve onun üçüncü şahıs tedarikçileri özellikle, iç mekan ya da dekoratif yüzey kullanımları dışında başka herhangi bir amaca yönelik olarak zımni
ticarete uygunluk ya da kullanılabilirlik garantilerini reddeder.
10. Burada yeralan haller müstesna olmak üzere, Montelli® masif yüzeylerin iç mekan ya da dekoratif yüzey uygulamalarında kullanımından ya da
kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarar ya da doğrudan, dolaylı ya da arızi olarak ortaya çıkan hasarlardan, ne haksız fiil ne de akdi sorumluluk
hükümleri uyarınca, sorumlu tutulamaz.

11. Bazı ülkeler garanti şartlarındaki sınırlama ve müstesna tutma hallerinin tüketicinin yasalarla saptanmış haklarını sınırlandırmalarına engel
olmaktadır. Bu sebeple yukarıdaki sınırlama ya da müstesna tutma halleri sizin için geçerli olmayabilir.
12. Sorumluluk sınırlamaları:
Bu garanti beyanında açıkça belirtilen yükümlülükler haricinde, DuPont™ Montelli®, hiçbir durumda, doğrudan, dolaylı, özel, arızi ya da müspet
herhangi bir hasardan, talebin sözleşme, haksız fiil ya da başka bir yasal dayanaktan kaynaklaması ve bu tür hasarların oluşabileceği ihtimali konusunda
bilgilendirme yapılmış olup olmamasına bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz.
13. Montelli® için sunulan bu 10 (On) Yıllık Ürün Garantisi uzun ömürlü kalite konusunda sizin en önemli güvencenizdir. Bu garanti ile ilgili diğer
sorularınız için aşağıdaki adrese yazarak DuPont’la temasa geçiniz:
DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgium
Fax: +32/15-47.32.64
14. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: Bu DuPont™ Montelli® 10(On) Yıllık Ürün Garantisi İsviçre kanunlarına tabidir. Bu ürün garantisinden
ya da onunla ilişkili olarak doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın, yorumlanmasına ya da uygulanmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere,
çözümünde İsviçre - Cenevre kantonu mahkemeleri münhasıran yargılama yetkisine sahiptir.

