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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 og produkter for montering av keramikk. Siden 1928 har Casco utviklet produkter som gjør det enklere 
både for fagfolk og forbrukere som velger å gjøre jobben selv. Casco er i dag totalleverandør innen byggevarer, og samtlige produkter er 
miljødeklarerte og kvalitetssikrede.  

 

Lag en personlig handleveske av en voksduk, og 

reduser bruken av engangsposer 

Nå finnes det en veiledning til hvordan du enkelt kan lage en holdbar veske som kan 

gjenbrukes, i stedet for å bruke forurensende plastposer. Designeren Sofia Brolin har i 

samarbeid med Casco utarbeidet et hobbytips for høsten, som forvandler en voksduk til en 

romslig håndveske eller en personlig bæreveske for matvarer. 

Ifølge Testfakta bruker hver voksen person i gjennomsnitt 300 plastposer per år. Plastposer påvirker 

både miljøet og forbrukernes økonomi negativt. De fleste av oss har sannsynligvis en voksduk som 

ser litt trist ut etter sommerens aktiviteter, men i stedet for å kaste den kan den gjenbrukes på en 

smart måte. Sofia Brolin, som til daglig jobber som designer, har et fint hobbytips. 

– En voksduk som kanskje er brukt på utemøblene i sommer, kan nå få nytt liv. Gjør den om til en 

bæreveske du kan bruke når du handler, som treningsbag eller som en vanlig håndveske. Med 

denne slitesterke vesken kan du redusere bruken av engangsposer. Til dette enkle tipset har jeg i 

tillegg til voksduken kun brukt saks, lim og klesklyper. Det er bare fantasien som setter grenser for 

hvordan den nye vesken din skal se ut. For å få inspirasjon til formen på vesken er det en god idé 

å undersøke hvordan andre vesker ser ut og klippe ut materialet i ønsket form, sier designeren og 

bloggeren Sofia Brolin. 

Om høsten har vi mer bruk for gummistøvler og regntøy. Cascos LiquiSole, som ble brukt til å lage 

veske av voksduken, er et lim som passer godt til materialer som gummi og plast. Når det våte 
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høstværet nærmer seg, er det lurt å sjekke om regnklær, sko og støvler er slitte eller har hull. I så 

fall kan de repareres med LiquiSole, som fungerer som både lim og lappesaker.  

– Har du sko med slitte gummisåler, kan du bygge dem opp igjen med LiquiSole. Det er for 

eksempel populært og enkelt å reparere skateboardsko i stedet for å kjøpe nye. Du kan reparere 

en rift i et materiale ved å smøre et tynt lag lim over hele riften, og la det flyte ut. Også lapper kan 

limes med LiquiSole. For å reparere et hull kan du feste en tynn plastbit på innsiden med teip og 

fylle hullet med lim, sier Lena Eliasson, Product Manager på Casco. 

Casco er størst i Norden på limprodukter og har i mange år utarbeidet såkalte «Gjør-det-selv»-

guider som beskriver hvordan man fikser ting selv. I en periode kommer Casco til å presentere 

hobbytips hver måned, med start i september. Tipsene vil være knyttet til høytider og andre 

aktuelle ting. 

Hobbytipset finner du i den vedlagte PDF-filen og på www.casco.no/pyntogfiks 

Det ligger bilder av hobbytipsene for publisering på Flickr: www.flickr.com/cascocraft 

Se en film om hvordan skateboardentusiaster bruker LiquiSole: www.casco.no/filmer 

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:  

Arne-Johnny Tveraabak, markedskoordinator, Casco og Schönox 

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

http://www.casco.no/pyntogfiks
http://www.flickr.com/cascocraft
http://www.casco.no/filmer

