
Grovrengjøring, daglig 
renhold og polish

Rengjøringsguide



Bruksanvisning: Tilsett 0,1 dl til 0,5 dl Allrent til 10 liter vann. NB! Ikke 

overdoser. Vask flaten med klut, mopp eller svamp. Ved riktig dosering 

er skylling og ettertørking unødvendig. Til vanskelige flekker brukes 

Allrent i konsentrat. Flaten må da skylles med vann etter vask. 

Oppbevares utilgjengelig for barn. UTEN FOSFAT. Produktet er vurdert 

ikke merkepliktig, men vis forsiktighet ved innånding og  

ved sprut i øynene

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Bruksanvisning: Til lettere rengjøring blandes 1 dl Grovrent med ca. 10 

liter vann. Til grovrengjøring blandes 2 – 3 dl Grovrent med 10 liter vann. 

Påføres for eksempel med dusjeflaske, høytrykksprøyte eller lignende. 

La oppløsningen virke noen minutter, flaten rengjøres, skylles deretter 

med vann. 

Lagring: Oppbevares frostfritt. Kan gi skjolder på aluminium og glass, 

skyll derfor med rent vann så raskt som mulig. 

Allrent Grovrent

Allrent er et nøytralt, skån- 

somt rengjøringsmiddel til 

daglig renhold av alle malte, 

lakkerte flater, rustfritt stål, 

emalje, porselen med mer. 

Spesielt skånsom mot alle 

polishbehandlede gulv. 

Grovrent benyttes til ren- 

gjøring av ekstra skitne 

flater. Brukes på lakkerte 

flater, malte og ubehandlede 

betonggulv, samt rengjøring 

av maskiner og utstyr. Særlig 

godt egnet som avfettings-

middel. 

Bruksanvisning: 

Forbehandling: Flaten må gjøres grundig ren. Bruk Grovrent i vaske-

vannet. Er gulvet stygt eller skjoldete av gammel polish, bør gulvet først 

skures opp med Polishfjerner. Skyll deretter grundig og la gulvet tørke 

noen timer før polishen påføres. Siste skylling bør gjøres med edikkvann 

(1 dl eddik pr. 10 liter vann). Linoleumen bør tørke til neste dag før polish 

påføres. 

Påføring: Expertpolish påføres gulvet i tynne strøk med en klut som 

ikke loer. For å oppnå best mulig slitestyrke og glans vil 2 – 3 strøk/lag 

være nødvendig. Tørketid mellom strøkene bør være 20 – 30 minutter. 

Nybehandlede gulv bør ikke utsettes for vann før etter ca. 2 døgn. 

Forbruk: Ca. 50 m² per liter per strøk. 

Daglig renhold: Til daglig renhold av den polishbehandlede flaten 

benyttes Allrent 4685. Les alltid produktinformasjonen  

på www.casco.no eller skann QR-koden. Produktet er  

vurdert ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig  

for barn.

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Expertpolish

Expertpolish kan brukes  

på alle typer gulvbelegg, 

bortsett fra parkett, tregulv 

og myke gummigulv. Når  

gulvene er kalde eller inne- 

klimaet for tørt, er faren for 

skjolder eller pudring stor. 

Gjelder først og fremst høst 

og vinter. Best resultat 

oppnås ved såkalt normale 

forhold dvs. +15 – 20 °C og 

50 % RF. 

Bruksanvisning: I tepperensmaskiner blandes 2 – 4 dl Tekstil & 

Tepperens med 5 – 10 liter vann ca. 45 °C. Følg maskinleverandørens 

anvisninger. Om Tekstil & Tepperens skummer i skittenvannstanken, 

tilsett en kork rødsprit for å hindre dette. Ved manuelt bruk blandes  

3 – 5 dl Tekstil & Teppernes med 5 liter lunkent vann. Påfør væsken med 

en klut til flekken løser seg opp. Tørk av. Eventuellt overskudd suges 

vekk med støvsuger. Produktet er vurdert ikke merkepliktig, men vis 

forsiktighet ved innånding og ved sprut i øynene. Oppbevares 

utilgjengelig for barn. 

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Tekstil & Tepperens er utviklet for effektiv 

rengjøring av de fleste tekstile materialer på 

møbler og tepper i hjemmet, bilen, båten, 

campingvognen etc. For å unngå misfarging 

anbefales en test av produktet på et lite/ikke 

synlig sted- Tekstil & Tepperens kan brukes  

i tepperensmaskiner eller påføres med  

svamp eller klut.

Tekstil & Tepperens



Bruksanvisning: Sprut/slett ut Bad- & Dusjrent fra flasken, og fordel 

denne på flaten. La middelet virke i ca. 10 minutter og skyll deretter 

med vann. Bruk eventuelt en børste/Scotch-Brite pad for å fjerne gjen- 

stridige flekker av kalk, fett, såpe etc. Ved rengjøring av større eller 

svakt tilsmussede flater kan produktet fortynnes med vann i forholdet 

1:10. Les alltid produktinformasjonen på www.casco.no eller skann 

QR-koden. Produktet er vurdert ikke merkepliktig,  

men vis forsiktighet ved innånding og ved sprut  

i øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Bad- & Dusjrent

Bad- & Dusjrent er et svakt surt rengjørings-

middel basert på naturlige fruktsyrer, til daglig 

renhold i sanitærrom. Fjerner hudfett, kalk, 

såperester etc. Godt egnet til sanitærporselen, 

keramiske fliser og rustfritt stål. Effektivt ren- 

gjøringsmiddel for sementbaserte fugemasser. 

NB: Må ikke brukes til marmor eller annen kalk- 

stein. Til kalksteinholdige flater bør et nøytralt 

renholdsmiddel, som Casco Allrent, benyttes.

Bruksanvisning

Forbehandling: Flaten må gjøres grundig ren. Bruk Grovrent i vaske-

vannet. Er gulvet stygt eller skjoldete av gammel polish, bør gulvet først 

skures opp med Polishfjerner. Skyll deretter grundig og la gulvet tørke 

noen timer før polish påføres. Siste skylling bør gjøres med eddikvann. 

Linoleumen bør tørke til neste dag før polishbehandling. 

Påføring: Kombipolish påføres gulvet i tynne strøk med en klut som 

ikke loer. For å oppnå best mulig slitestyrke vil 2 – 3 strøk være 

nødvendig. Tørketid mellom strøkene bør være 20 – 30 minutter. 

Nybehandlede gulv bør ikke utsettes for vann før etter ca. 2 døgn. 

Vedlikeholdsbehandling: 1 del Kombipolish til 20 deler vann

Kan poleres med high speed eller med vanlig skure / polermaskin. 

Daglig renhold: Til daglig renhold benyttes milde rengjøringsmidler 

som f. eks. Allrent 4685. Produktet er vurdert ikke  

merkepliktig, men vis forsiktighet ved innånding og  

ved sprut i øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Lagring: Oppbevares frostfritt. 

Kombipolish er en meget slitesterk, selvpolerende 

og silkematt polish spesielt beregnet til bruk på 

linoleum og vinyl, men kan også brukes på de 

fleste typer natursteingulv. Polishen skal alltid 

fortynnes med vann, avhengig av underlagets 

porøsitet. Kombipolish kan også brukes til ved- 

likeholdsbehandling av polishbehandlede gulv. 

Meget motstandsdyktig mot vann. Når gulvene er 

kalde eller inneklimaet for tørt, er faren for skjolder 

eller pudring stor. Gjelder først og fremst høst og 

vinter. Best resultat oppnås ved såkalt normale 

forhold dvs. +15 – 20 °C og 50 % RF. 

Kombipolish

Bruksanvisning: 1 liter Polishfjerner blandes med 8 liter varmt vann. 

Konsentrasjonen kan økes om det er nødvendig for å fjerne gamle, 

harde polishrester. Rengjør gulvet feltvis. Påfør blandingen på gulvet og 

la denne virke noen minutter. Om mulig skur opp med børste- eller 

skuremaskin med grønn eller blå pad. Tørk eller sug opp det oppløste 

materialet, og fortsett på samme måte på neste felt til hele gulvet er 

rent. Skyll deretter flaten grundig et par ganger med  

lunkent vann. Tilsett eddik i forholdet 1 dl pr. 10 liter  

i siste skyllevann. La flaten få tørke min. 3 timer, helst  

natten over. 

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Polishfjerner benyttes til fjerning av alle typer 

gulvpolish. 

Polishfjerner

Bruksanvising: Støvsug gulvet nøye. Rengjør gulvet med Casco Allrent 

for å fjerne urenheter. Meget skitne flater rengjøres med Casco Grov- 

rent. Ev. polish fjernes med Casco Polishfjerner. Skyll gulvet med rent 

vann flere ganger etter rengjøring, benytt så lite vann som mulig så ikke 

parketten skades. Se produktinformasjon for mer informasjon om 

rengjøring. Påfør Newshine i et tynt, jevnt lag med en lofri klut eller 

egnet gulvmopp. Min. temperatur på underlaget er +15 °C. Gulvet skal 

ikke poleres. På gulv med meget stor belasting, kan to behandlinger 

være nødvendig. La gulvet tørke minst 30 minutter før bruk. Etterføl-

gende behandling eller polering er ikke nødvendig. Støvsuging og vask 

med Casco Allrent er normal tilstrekkelig. 

Oppbevaring: Frostfritt, +5 °C – +30 °C.

Holdbarhet: 36 måneder i uåpnet flaske (se emballasje). Best før dato 

må overholdes. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Ph: 8,5. 

Forbruk: 50 m²/ liter. 

Tørketid: Ca. 30 minutter.

Newshine er et vannbasert, nesten helt luktfritt 

vedlikeholdsprodukt for beskyttelse og ved- 

likehold av lakkerte gulv, spesielt i områder med 

stor trafikk. Newshine lukker småriper og etter- 

later en glansfull overflate. 

Newshine

Blandningsforhold:

Linoleum og vinyl 1 del polish til 3 deler vann

Terrazzo 1 del polish til 3 deler vann

Kalksten 1 del polish til 10 deler vann

Marmor 1 del polish til 15 deler vann
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