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Casco-tuotemerkin omistaa Pohjoismaiden suurin liimavalmistaja ja -toimittaja Casco Schönox Finland Oy, jolla on vahva asema 
saumausmassojen, tasoitteiden ja kaakelointituotteiden markkinoilla. Casco on kehittänyt vuodesta 1928 lähtien tuotteita tavoitteenaan 
helpottaa sellaisten ammattilaisten ja kuluttajien työtä, jotka haluavat tehdä työn itse. Casco on rakennustarvikkeiden kokonaistoimittaja, ja 
sen kaikki tuotteet täyttävät tiukimmat ympäristö- ja laatuvaatimukset.  

 

Korjaa ja askartele Casco-tuotteilla –  

anna vanhoille kengillesi uutta syysilmettä 

 

Casco on uudistanut korjaus- ja askarteluliimavalikoimansa ilmeen ja aloittaa yhteistyön 

suunnittelija Sofia Brolinin kanssa. Yhteistyöprojekti keskittyy kierrätykseen ja kestävyyteen. 

Projektin tarkoituksena on antaa kuluttajille tietoa ja ideoita korjaamisesta ja askartelusta. 

Ensimmäinen askarteluvinkki kertoo, kuinka vanhoista kangaskengistä saa tehtyä tyylikkäät 

tossut syksyksi. 

Pohjoismaiden suurin liimavalmistaja Casco on useita vuosia julkaissut tee se itse -korjausoppaita, 

jotka helpottavat asioiden korjaamista itse. Nyt Casco aloittaa yhteistyön Sofia Brolinin kanssa ja 

julkistaa lähikuukausina Sofian ajankohtaisia askarteluvinkkejä arkeen ja juhlaan. 

– Harrastan itse kaiken mahdollisen kierrättämistä ja haluan innostaa muitakin siihen. Askartelen 

itse päivittäin ja olen valinnut askarteluohjeisiin parhaita vinkkejäni ja niissä on selkeät ohjeet ja 

kuvat. Liima sopii hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin, joten on kiinnostavaa olla mukana Cascon 

laajan liimavalikoiman uudelleenlanseerauksessa. Haluan askarteluohjeitteni avulla kannustaa ihmisiä 

ajattelemaan luovasti ja uudistamaan vanhoja kodin esineitä poisheittämisen sijasta, sanoo 

suunnittelija ja blogisti Sofia Brolin. 

Ensimmäisessä askarteluohjeessa otetaan kesäiset kangaskengät ja muutetaan ne muutamilla 

helpoilla vinkeillä syksyyn sopiviksi jalkineiksi. Sofia on laatinut havainnollisen ohjeen, jonka avulla 
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kenkien ilmeen saa raikastettua hauskoilla yksityiskohdilla ja kontaktiliimalla. Kengistä tulee 

persoonalliset, ja ne sopivat niin tytöille kuin pojillekin. 

– Kenkien liimaamiseen käytettävä perinteinen kontaktiliima liimaa lähes kaikkea nopeasti ja 

tehokkaasti. Se sopii erityisen hyvin tiiviille ja pehmeälle materiaalille ja kestää vettä ja lämpöä. 

Liimaa levitetään molemmille liimattaville pinnoille, liiman annetaan kuivua ja painetaan pinnat 

voimakkaasti yhteen. Näin saadaan paras lopputulos, sanoo Lena Eliasson, Casco-liimojen 

pohjoismainen tuotepäällikkö 

Samalla julkistetaan myös tuotevalitsin-työkalu, joka helpottaa oikeanlaisen liimatuotteen valintaa. 

Mobiilisovelluksessa http://m.casco.fi valitaan liimattavat materiaalit ja sovellus ehdottaa 

tarkoitukseen sopivia liimatuotteita. 

Askarteluohjeita on PDF-liitetiedostona ja osoitteessa www.casco.fi/askartelu 

Askarteluohjeiden julkaistavia kuvia on Flickr-palvelussa: www.flickr.com/cascocraft 

 

 

Lisätietoja antaa:  

Leena Kiuru, myyntiassitentti, Casco Schönox Finland Oy 

Puhelin: 050 412 2864, sähköposti: leena.kiuru@casco.fi 
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