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Erstatter: 2012-07-18 Dato: 2014-04-24 

Casco Kombipolish 
4604 

  

 

 

 Silkematt 

 Skal blandes med vann 

 Slitesterk 

 Til innendørs bruk 

 Kan highspeed poleres 

 Ikke til lakkerte tre- og 

parkettgulv places with high humidity. 

 

 

Kombipolish gir en silkematt overflate og er en 
meget slitesterk polish. Den leveres som et 
konsentrat og skal blandes ut med vann. Den kan 
brukes på de fleste typer gulvbelegg og 
steingulv. Bortsett fra tre- og parkettgulv hvor 
det skal brukes Casco Newshine 4626. Myke 
gummigulv kan heller ikke behandles med 
Kombipolish. Beregnet på gulv med stor slitasje. 
Kombipolish har gode porefyllende egenskaper 
som gjør den velegnet til porøse belegg som 
linoleum. Den er selvpolerende, men med high 
speedmaskin vil man oppnå høyere glans og 
hardere overflate. 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype:  Plastmolekyler bundet 

sammen med sink, 
voksemulsjon, fuktemidler 
og plastifiseringsstoffer. 

Egenvekt:   Ca. 1.100 kg/m³. 
Farge:   Hvit 
Konsistens:  Flytende, må blandes ut før 

bruk 
Ph:   Ca. 8,5 
Forbruk:  1 liter til 30 – 50 m2 avhengig 

av gulvets standard. Tørre 
gamle gulv gir høyere forbruk. 
 

Dosering:   Linoleum og vinyl. 1 
del til 3 deler vann 
Terazzo 1 del til 3 
deler vann. Kalksten 1  
del til 10 deler vann 
Marmor 1 del til 15 
deler vann. Vedlikehold 1 del 
til 20 deler vann. Kan  
poleres med high speed 
maskin eller med vanlig 
skure/polermaskin. 

 
Lagring:  Minst 12 måneder. Best ved 

+5-25oC. Frostfritt. 
Emballasje:   1 liters flaske 
 

 
BRUKSANVISNING 
 
Gammel polish fjernes med Casco Polishfjerner, og skyll godt 
med rent vann etterpå, siste skylling bør gjøres med 
eddikvann, blandingsforhold 1 dl eddik til 10 ltr. vann. La 
gulvet tørke, helst over natten.  
 
Nye belegg vaskes med Casco Grovrent og skylles godt. Legg 
på Kombipolish i tynne strøk og la det tørke i minst 30 
minutter mellom hvert strøk. Heller for tynne strøk enn for 
tykke. 
 
For å oppnå best resultat bør gulvet få 2-4 strøk polish. På 
gamle, slitte gulv bør gulvet få minst 4 strøk.  
 
Gulvet bør ikke utsettes for fuktighet det første døgnet etter 
behandlingen.  
. 
Daglig/ ukentlig renhold brukes Casco Allrent,  
 
Ved tørt inneklima eller når gulvet er for varmt eller for kaldt 
er risikoen for ”pudring” stor. ”Pudring” oppstår når polisher 
ikke får feste til underlaget og det dannes hvit støv.  
Best resultat oppnås når det er såkalt normale forhold, dvs. 
+15 – 20oC og 50 – 60 % RF. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 
 
 
 
 
Sertifisert iht.: 
 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71 
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47  67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

 
 
 
HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Ingen 
Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon. 
 
 


