
Styrke og innovasjon 
siden 1928



Styrke 
som inspirerer

1928

Lars Amundsen, som var slektning 
av den berømte norske polfareren 
Roald Amundsen, grunnlegger AB 
Casco i Stockholm. Under opphold  
i Argentina kom han over stoffet 
kasein. Han oppdaget raskt at stof- 
fet var velegnet som bindemiddel  
i lim til Sveriges raskt voksende 
finér-industri. Navnet Casco er en 
forkortelse av «Casein Company of 
America».

1929

Produksjonen av caseinbasert lim for finér- og montasje- 
industrien starter opp i New York, på lisens fra The Casein 
Company of America Inc.

Casco-logoen blir født.

1935

Cascos første datterselskap, NorCasco, etableres i Norge.

1938

Lansering av det første gulvlimet for linoleum, basert på 
rugmel.

1940

Casco Mattcement, var et harpiksbasert og spritløselig lim 
som ble introdusert for linoleumsbelegg.

1943

Det første RX-limet, et lim for 
kontor og hjem, lanseres på 
små flasker. Produktet, som var 
basert på Revertex, ble opp- 
funnet av Martin Bjurvald, på 
den tiden kjent som «Dr X».  
Han utviklet limet under krigen, 
som en splint-beskyttelse av 
vindusglass. 

1946

Dansk datterselskap Kemi-Casco ble etablert. Et nitro-
cellulosebasert hobbylim blir lansert, som universallim,  
og solgt på små tuber. 

1949

Casco patenterer og markedsfører et nytt lim for metall 
og tre, basert på en kombinasjon av fenolharpiks og poly- 
vinylacetat. Deretter lanseres Cascofen, et syreherdende 
fenol, harpiksbasert og kaldpresset lim. Dette limet mulig- 
gjorde liming av tre ved lave temperaturer, samtidig som 
det sikret værbestandige sammenføyninger.

I 2018 feirer Casco 90 år preget av styrke, pålite-

lighet og konstant innovasjon. Bli med på en liten 

reise gjennom vår fascinerende historie fra starten  

i 1928 og frem til i dag, på terskelen til en spennende 

fremtid. 

I et vitenskapelig eksperiment på 1650-tallet ble det 

konstruert en kule ved å sammenføye to halvkuler. 

Deretter ble luften pumpet ut. Kulens vakuum viste 

seg å være så kraftig, at det trengtes åtte par hester 

i hver ende for å trekke halvkulene fra hverandre.

Hestene, og styrken de symboliserer, er inspira- 

sjonen bak den velkjente Casco-logoen. Gjennom 

en 90-årig historie har våre produkter blitt valgt for 

å motstå slitasje, belastninger, fysiske krefter og  

tidens tann. Dette takket være produktenes fleksi-

bilitet, brukervennlighet, samt egenskaper og ytel-

ser på høyeste nivå.



1972

Golvlim V blir introdusert som erstatning for spritbasert 
harpikslim.

Casco Gulv- og Vegglim lanseres for både våt- og heft- 
liming. Limet var egnet for både sugende og ikke sugende 
underlag.

Lansering av gulvprimeren Dra Loss, basert på en blanding 
av naturgummi og lateks. Forenkler fremtidig gulvrenove-
ring.

1973

Casco introduserer et herdende heftlim for problembelegg 
som f. eks. kork med PVC-bakside. En annen nyhet er ferdig 
pastabasert tapetklister.

1978

KemaNord som Casco har vært en del av siden 1964, 
endrer navn til KemaNobel.

1981

Konsernet lanserer Golvlim Extra, som er et spesiallim for 
linoleumsbelegg. Produktnavnet endres senere til Cascolin.

1982

CascoFlex lanseres som 
erstatning for Golv- og Vegglim.

1984

Bofors, opprinnelig våpen- 
produsent, overtar KemaNobel. Begge selskaper  
har historiske bånd til Alfred Nobel.. 

1985

Bofors/KemaNobel-gruppen 
endrer navn til Nobel Industries. 
AB Casco blir Casco Nobel AB, og 
er en av konsernets kjernevirk-
somheter.

CascoProff lanseres som et totalt 
løsemiddelfritt lim.

1990

En helt ny type fugemasse – Byggfog S 20 – blir lansert 
i mars. Produktet er mer miljøvennlig, luktfritt, og mer 
elastisk enn sine forgjengere. Byggfog S 20 er det første 
i en serie produkter med MS-polymerbase. Det blir raskt 
etterfulgt av lim- og fugemassen Foglim S40.

1991

Casco introduserer gulv- og vegglimet CascoProff Extra, 
med høy limstyrke og lang åpentid.

1952

Lansering av Textillim, et latexbasert naturgummiprodukt 
for liming av grovmaskede tekstiler.

1953

Cascol trelim, et polyvinylacetatbasert lim, 
introduseres første gang for bruk i møbel-  
og snekkerindustrien.

1954

Lansering av Casconyl, en spritløselig kom- 
binasjon av vinyl og treharpiks. For liming av 
vinylbelegg.

1959

Casco lanserer det løsemiddelbaserte Casco 
Kontaktlim for liming av gulv- og veggbelegg.

1961

Flytsparkelen CascoPlan lanseres. 

1964

Casco overtas av Fosfatbolaget, tidligere kjent som 
Stockholms Superfosfat Fabriks AB. Konsernets navn 
endres til KemaNord

1966

CascoSet, som er et løsemiddelbasert monteringslim 
(setlim) blir lansert, for montering av veggplater med 
fugepistol.

Casco-logoen moderniseres og varemerkeregisteres.

1968

Heftlim lanseres som en vanntynnet erstatning for løse-
middelbasert kontaktlim, til våtromsliming av vinylbelegg.

Casco introduserer det vanntynnete kontaktlimet  
Kontaktlim V. Samtidig kommer også det første harpiks- 
baserte epoxylimet Cascofen Epoxy Resin, som var  
utviklet for forbrukermarkedet.

1969

Stivelsesbasert Vevlim lanseres. For strie og vinyltapeter 
med vevd- eller papirbakside.

1970

Casco etablerer datterselskap i Finland – Oy Casco.



1994

Det hollandske kjemikonsernet Akzo fusjonerer med Nobel 
Industries, og navnet endres til Akzo Nobel.

1995

Casco lanserer et komplett sortiment 
av flislim, som blir en umiddelbar suk- 
sess med distribusjon og salg gjennom 
rundt 100 forhandlere første året.

1996

Casco lanserer et limsortiment for  
både proff- og forbrukermarkedene 
i Baltikum.

1998

Parkett Elastic gulvlim lanseres, som det første i sitt slag 
basert på MS polymerer. Dette er også det første gulv- 
limet som kan påføres undergulv med inntil 85 % reltativ 
fuktighet.

Samme år kommer CascoProff Solid, et alkaliestabilt 
gulvlim med lav emisjon.

1999

Cascos MS polymer-sortiment utvides med 
SuperFix, det første monteringslimet som er 
helt løsemiddelfritt. Salgsbudsjettet i lanse-
ringsåret ble estimert til 9000 patroner. Salgs- 
resultatet viste seg å bli 96.000 patroner. 

2002

Casco-kampanjen «Den Stora Boken om Lim» 
prisbelønnes i den prestisjefylte svenske 
«Guldägg»-konkurransen. Samme år løfter en 
dansk reklamefilm Cascos merkevarekjenn-
skap fra 19 til 57 %.

2003

Casco feirer 50-årsjubileum for Cascol trelim – den orange 
klassikeren. Nordisk salgsorganisasjon for byggelim utvider 
sitt markedsområde til Baltikum og Ukraina.

2007

Proline T44 blir verdens første MS-baserte produkt for 
montering av kunstgress. Takket være produktets miljø-
egenskaper og tekniske fordeler, blir det raskt en suksess.

2008

Lansering av WetStop-systemet, med nye produkter og 
teknikker for våtromsmontering av keramiske fliser. Cascos 
ledende posisjon på området forsterkes ytterligere.

2010

Lansering av en serie sparkel- og limprodukter med opptil 
90% støvreduksjon. Lanseringen støttes av en rekke 
markedstiltak under parolen «Krev støvfritt nå!»

2011

Casco har alltid praktisert kontinuerlig pro- 
duktutvikling. XtremFix er en videreutviklet 
versjon av SuperFix som ble lansert i 1999. 
XtremFix blir en stor suksess grunnet limets 
ekstreme evne til å sikre umiddelbart feste på 
små limflater for gjenstander med høy vekt.

Casco-logoen blir redesignet til dagens 
moderne og linjerene versjon.

2013

Sika AG overtar AkzoNobels forretningsområde Bygglim 
med tilhørende varemerker, som inkluderer Casco, 
SCHÖNOX, Cegecol, Eri-Keeper og Synteko, for Norden  
og deler av Europa for øvrig.

2016

Introduksjon av Casco Floor Expert – 
et komplett konsept for gulv, som 
omfatter gulvsparkel og gulvlim for 
det proffesjonelle markedet. Produkt-
serien blir en umiddelbar suksess.

2018

Casco feirer 90 
fremgangsrike år med 
pålitelighet, styrke og 
innovasjon.



Lars Amundsen
Lars Amundsen – nevøen til den berømte 

norske polfareren Roald Amundsen – grunnla 
AB Casco i Stockholm i 1928.

RX Original
Opprinnelig utviklet under andre verdenskrig 

for å beskytte vindusglass mot splinter. 
I dag er RX Original et uunnværlig hjelpemiddel 
i millioner av kontorer, skoler og private hjem.

Produktvelger
Enten du har et spesifikt behov eller trenger 

hjelp til å sammenligne flere produkter, velkommen 
til å bruke Casco Produktvelger på våre nettsider. 

Det gjør det enkelt å velge riktig løsning.

Casco-logoen
Selv om designen har vært endret noen 

ganger siden 1928, har Cascos merkevarelogo 
vært kjent og respektert gjennom 90 år. 

De to hestene er et perfekt symbol på Cascos 
velkjente styrke og pålitelighet.

Cascol trelim
Tremøblene du har i hjemmet ditt er høyst 

sannsynlig fabrikkmontert, eller reparert, med 
det legendariske orange Cascol trelim.

Men!
Vi ville aldri hatt den sterke posisjon vi har i dag, 

uten alle menneskene som bruker våre produkter 
og som gir oss uvurderlige tilbakemeldinger. Derfor 
er vi alltid på hugget for å hjelpe deg med nettopp 

ditt problem. Følg oss på våre nettsider for mer 
informasjon.

Cascos helter
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Om Casco
Casco er en ledende fullsortiment-leverandør av kjemisk-tekniske 

løsninger for bygg og industri. Siden 1928 har vi jobbet systema-

tisk for å utvikle et omfattende og komplett produktspekter av 

lim, sparkler, fug- og tetningsmasser. I dag er hele vårt sortiment 

miljødeklarert, kvalitetssikret og utviklet for å tilfredsstille ethvert 

krav fra håndverkere, entreprenører og samfunnet generelt. 

Casco inngår i dag i Sika-konsernet, en av verdens ledende pro-

dusenter av kjemisk-tekniske produkter. Våre forsknings- og 

utviklingslaboratorier er i kontinuerlig prosess for å tilby nye og 

innovative produkter for både proffmarkedet, så vel som GDS-

segmentet.

For mer informasjon, besøk casco.eu


