
Casco och vårt  
miljöarbete

Vi gör det lilla extra





Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga, hållbara produkter som i slutändan 
gör ditt arbete enklare och snabbare. Marknaden utvecklas konstant, och 
vi med den. Låt oss berätta mer.

Hållbara val – I hela vårt utbud

Kvalitet viktigare än kvantitet
Vår ambition är att erbjuda dig både 
pålitliga och gedigna produkter, som 
ger dig ett långsiktigt hållbart resultat. 
I vårt sökande för att skapa en optimal 
produkt, gör vi ett ständigt avvägande 
mellan å ena sidan funktionalitet och 
hållbarhet kontra potentiella hälso- och 
miljörisker. Det är en svår balansgång. 
Men vi gör alltid vårt yttersta för att ta 
fram hållbara produkter, som prioriterar 
slutanvändarens hälsa- och säkerhet.

Öppenhet är den bästa policyn
Fastän vi verkar på en redan hårt 
reglerad marknad, har vi som ambition 
att hela tiden ligga steget före. Vi  

gör mer än vad som krävs av oss.  
Detta tar sig i uttryck att vi, alltid, 
tillhållhandahåller detaljerad 
information om våra produkter.  Vi tror 
på öppenhet. Därför vill vi bidra till att 
göra vardagen enklare för våra kunder 
som av olika medicinska eller 
miljömässiga skäl är i behov av gedigen 
och korrekt information.
 
Vi tillhandahåller givetvis även relevant 
information för den som är nyfiken eller 
bara vill veta mer. Detta så att du ska 
kunna göra ett så informerat val som 
möjligt. 

Vi går mot en ljusare framtid
Vi letar ständigt efter bättre, mer 
hållbara råvaror såväl som  
produktionsmetoder. Det gör att du 
som användare kan känna dig trygg i 
att du använder sjysta produkter.  
Framtagna för att ha så liten påverkan 
på miljön som möjligt. Våra miljö- och 
kvalitetsledningssystem är dessutom  
certifierade enligt ISO 9001 och  
ISO 14001-standard. 

I slutändan handlar det om att alla drar 
sitt strå till stacken. Vi hoppas att du 
vill hjälpa oss att bli ännu bättre. Både 
ur miljö- och produktsynpunkt. 





Många saker i vår omgivning utsöndrar 
någon form av utsläpp, som är mer eller 
mindre skadliga för oss. I vissa fall kan 
höga halter av något ämne vara direkt 
skadliga för hälsan. Vi gör vårt yttersta 
för att garantera att våra produkter har 
en så minimal påverkan på miljön som 
möjligt. Därför erbjuder vi EC1 och  
M1-klassade lim. 

Våra lim har genomgått omfattande 
tester vid ackrediterade opartiska 
testlaboratorier. 

EMICODE® – EC1 and EC1PLUS

Det är ett kvalitetskontrollschema 
framtaget av den tyska bransch- 

föreningen GEV, vars ambition är att 
verka för en ökad kontroll och reglering 
av utsläpp från produkter som används 
vid t ex golvläggning, lim och bygg-
material. EC1 och EC1PLUS visar att en 
produkt består av material som har en 
minimal påverkan på sin närmiljö.  
EC1PLUS-klassade produkter uppvisar 
minst miljöpåverkan. 
 
M1
Är ett klassificeringssystem som syftar 
till  att främja utvecklingen av bygg- 
material med minimal påverkan på  
miljön. Systemet  visar  vilka material som 
är rekommenderade vid t ex byggnation 
av vanliga kontors- och bostadsmiljöer. 
M1 står för låg grad av utsläpp.

Vårt utbud av dammreducerande 
produkter utvecklas ständigt. Idag kan 
vi erbjuda en stor mängd olika pulver-
baserade spackel, avjämningsmassor, 
fästmassor och fogbruk som samtliga 
ger upp till 90% minskning av damm vid 
tillblandning. Det ger inte bara en hälso-
mässig fördel för dig som kund. Du 
behöver inte spendera lika mycket tid 
på att städa upp, samtidigt som dina 
kunder upplever en minskad påverkan i 
sin arbets- eller kontorsmiljö. Det bästa 
är att produktkvaliteten är lika hög.  

Vi ser det som självklart att du inte ska behöva oroa dig för att luften du 
andas in ska innehålla farliga ämnen. Förr i tiden var det inte så.  
Tack och lov har det blivit bättre. Det går att skapa kvalitativa produkter.  
Både ur miljö- och användningssynpunkt.

Låga utsläpp - För en bättre inomhusmiljö



Vi bidrar till att höja standarden i branschen
Som ett led i vårt miljöarbete, samarbetar vi med två organisationers 
branschledande miljöbedömningssystem. Bägge syftar till att höja  
miljö- och kvalitetstänket i byggvarubranschen. Den resan vill vi vara med på.

BASTA är branschens enda 
opartiska miljöbedöm-
ningssystem för bygg-
produkter med fritt 

tillgänglig information om trygga 
materialval. BASTA samverkar direkt 
med byggmaterialindustrin och 
materialleverantörerna i sitt arbete 
för att fasa ut farliga ämnen från 
byggprodukter. BASTA kvalitetssäk-
rar helheten - från kompetens och 
arbetssätt till produkter, personer 
och företag.

Läs mer på byggvarubedomningen.seLäs mer på bastaonline.se

BVB bedömer och tillhandahåller 
information om miljöbedömda varor 
och verkar för att påverka byggvaru-
branschens produktutveckling mot 
en giftfri och god bebyggd miljö. 
Sveriges största och viktigaste 
fastighetsägare och byggherrar har 
gått samman för att ta fram en 
standard för miljöbedömning av varor 
vanligen använda i byggbranschen.



Tack vare vår forsknings- och 
utvecklingsavdelning, har vi kunnat 
minska mängden farliga ämnen vid 
framställningen av våra produkter. Vi 
har nu kommit så långt att majoriteten 
av våra produkter är oklassificerade. 
Det innebär att de anses ha minimal 
eller ingen påverkan ur ett miljö- eller 
hälsoperspektiv. 

I vissa fall, så innehåller ett fåtal av våra 
produkter ämnen som kan vara 
skadliga. Det är en svår avvägning vi 
behöver göra när kvalitet och 
funktionalitet står i paritet med miljö- 
och hälsofrågor. Genom noggranna 
produktionsmetoder och lämplig 
avfallshantering, kan de negativa 
effekterna ändå hållas på en god nivå.

CLP-klassificering
Från och med den 15 juni 2015 måste 
alla kemiska produkter vara märkta 
enligt reglerna i CLP, som är en EU-
förordning vilket innebär att samma 
märkningsregler gäller för alla som 
tillhandahåller kemiska produkter på 
EU:s marknad. De nya reglerna i CLP 
innebär att de gamla farosymbolerna 
försvinner och ersätts med nya 
faropiktogram. 

Fastän vår produktsäkerhet har kommit en lång bit på vägen, fortsätter vi att 
anstränga oss för att erbjuda dig högkvalitativa såväl som säkra produkter.

Vanliga CLP-märkningar

Vi värnar om din säkerhet

Extremt eller mycket brandfarlig
Används för mycket brandfarliga vätskor, 
fasta ämnen, gaser, aerosoler och ångor.

Skadlig
Kan orsaka irritationer, dåsighet, yrsel eller 
allergiska reaktioner; skadligt vid förtäring, 
inandning eller vid kontakt med huden.

Frätande
Kan vara frätande vid användning på metall; 
orsakar allvarliga frätskador på hud och 
ögon.

Hälsorisk
Kan vara dödligt vid förtäring; kan orsaka 
organskada, astma/allergi, infertilitet, 
fosterskador, cancer och/eller genetiska 
defekter.

Miljöfarlig
Giftigt för vattenlevande organismer, med 
långvarigt negativa effekter, och bör därmed 
förvaras och användas så att produkten inte 
skadar miljön.

Obs! För mer information, vänligen kontakta din kommuns 
lokala miljösamordnare.



Casco Schönox Sweden AB

Box 11550, 100 61 Stockholm

Phone: +46 8 621 79 00

casco@se.sika.com

www.casco.se

Välkommen till vår värld
Vill du veta mer? 
Casco Schönox är en del av Sika, ett av 
världens ledande företag inom bygg-
kemi. Våra forsknings- och utvecklings-
avdelningar tar ständigt fram nya 
produkter som förenklar för både 
proffsanvändaren och för dig som 
väljer att göra jobbet själv. Casco 
Schönox är en pålitlig totalleverantör 
när det gäller byggförnödenheter. I 
sortimentet finns alla slags lim, spackel, 
fäst- och fogmassor. 

Läs mer om oss och våra produkter på 
casco.se.
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