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Casco, er et av Nordens mest kjente varemerker innen sitt segment og Nordens største produsent og leverandør av lim, og har også en sterk 
posisjon innen fugemasser, sparkel samt produkter for montering av keramikk. Siden 1928 har Casco utviklet produkter som gjør det enklere 
for både den profesjonelle og forbrukeren som velger å gjøre jobben selv. Casco er i dag totalleverandør innen byggevarer, og samtlige 
produkter er miljødeklarerte og kvalitetssikrede.  

Gjør-det-selv-trenden har fått flere av oss til å kjøpe 

reparasjons- og hobbylim 
 

Vi vil fikse i stedet for å kaste. Fokus på holdbarhet og gjenvinning har gjort at etterspørselen 

etter Cascos reparasjons- og hobbylim har økt. I de senere årene har Casco, som den største 

på limprodukter i Norden, hatt et sterkt økende salg av limsortimentet. Nå starter Casco et 

samarbeidsprosjekt med designeren Sofia Brolin for å gi oss mer kunnskap og flere tips om 

hvordan de kan pynte og fikse. 

 

Utviklingen går i retning av å reparere og gjøre det selv i stedet for å kjøpe nytt. Casco er Nordens 

største produsent og leverandør av lim, og etterspørselen etter bedriftens limsortiment er fortsatt 

stor. Over 90 prosent av oss kjenner varemerket Casco. 

– Økt interesse for gjenvinning og miljø ligger bak trenden, sier Lena Eliasson, Product Manager på 

Casco. – I stedet for å spikre, sy eller skru, ser vi også at flere foretrekker å lime for å unngå hull og 

rustmerker. Monteringslim erstatter stadig oftere spiker og skruer. Mange har ting hjemme som har 

gått i stykker, men ikke er blitt reparert fordi man ikke vet hvordan det skal gjøres. Casco vil 

oppmuntre til å reparere mer, og vise at det er enkelt og blir pent når man bruker lim. 

Casco har i flere år utarbeidet «gjør-det-selv»-veiledninger for å hjelpe forbrukere som vil reparere 

og gjøre ting selv. Nå innleder Casco et samarbeid med designeren Sofia Brolin, som kommer til å 

utarbeide hobbytips eksklusivt for Casco med start i september og frem til mai 2014. 

– For meg er det nesten en sport å gjenvinne mest mulig, og nå vil jeg inspirere andre, sier Sofia 

Brolin, designer og illustratør. – Det finnes mange bruksområder for lim, derfor er det interessant å 

få være med når Cascos sortiment lanseres på nytt. Med mine hobbytips ønsker jeg å gi hjelp til 
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kreativ tenkning rundt ting som allerede finnes i hjemmet, og bidra til at ting blir tatt vare på i 

stedet for å kastes. 

Casco har eksistert i snart 100 år og har bred kunnskap innen produkt- og anvendelsesteknologi. 

Forsknings- og utviklingsavdelingen, en sentral del av virksomheten, konsentrerer seg om å arbeide 

med råvarer og produksjonsmetoder som er bedre sett fra et miljø- og helseperspektiv. Det inngår 

i arbeidet å forsøke å ligge ett steg foran lovgivningen i EU ved å forbedre og bytte til råvarer med 

minst mulig miljøpåvirkning. Som eksempel kan nevnes at Casco var tidlig ute med å bytte ut 

løsemiddelbaserte limtyper med vannbaserte og elastiske polymerer. 

Nå lanseres også et nytt verktøy for å gjøre det enklere å finne riktig limprodukt – en 

produktvelger. På mobilnettstedet http://m.casco.no velger du hvilke materialer du skal lime 

sammen, og får straks forslag til passende lim å bruke til det aktuelle behovet. 

Produktvelgeren vil bli utviklet i løpet av høsten, slik at forbrukerne skal kunne finne enda flere 

produktgrupper. 

Mer informasjon finner du på www.casco.no/pyntogfiks 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med 

Arne-Johnny Tveraabak, Markedskoordinator , Casco og Schönox 

Telefon: +47 66 81 94 32  • arne-j.tveraabak@akzonobel.com  

http://m.casco.se/
http://www.casco.no/pyntogfiks

