Vi tar det ekstra skrittet

Casco og miljøet

Ansvarlige valg –
hele veien
Hos Casco er helse- og miljøspørsmål ikke bare flotte ord – det er en viktig
del av det vi arbeider med og har store konsekvenser for både selskapet
og kundene våre.

Man kommer langt med kvalitet.
Vår oppgave er å garantere pålitelige
og holdbare resultater og lengre levetid
for kundens sluttprodukter. I arbeidet
med å finne den optimale produktkvaliteten, må vi noen ganger veie funksjonalitet og bærekraft opp mot potensiell
helse- og miljørisiko. Overfor slike valg,
er det essensielt å kunne ta de ansvarlige valgene, hvor kundens helse og
sikkerhet kommer i første rekke.
Ærlighet er ikke bare den beste
policy – det er den eneste policy.
Juridiske regler om kjemikalier er
allerede meget strenge. Likevel er vi

et skritt foran. Våre sikkerhetsdatablader er langt mer detaljerte enn hva
loven krever og nevner selv de minste
mengder med konserveringsmidler –
for å lette livet til allergikere og miljøbevisste kunder.
Vi leverer dessuten mer enn gjerne
alle former for relevant informasjon
og rådgivning, hvis det gir kunden
et bedre beslutningsgrunnlag.
Det kan bare bli bedre.
Vi er hele tiden på jakt etter nye, bedre
råmaterialer og produksjonsmetoder.
Vi finner nye måter å minimere våre
produkters helse- og miljøpåvirkning,

uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Og selvfølgelig er vi ISO 9001- og
ISO 14001-sertifiserte, for å sikre at vår
innsats hele tiden er på riktig spor.
Når alt kommer til alt, handler det om
å tilby kunden bedre produkter – og
mindre farlige kjemikalier i hverdagen.

Lave utslipp –
gir bedre inneklima
Det siste vi vil bekymre oss om, er luften vi puster inn. I dag er det ikke ensbetydende med å gå på kompromiss med kvaliteten når vi holder utslippene og
støvpartiklene nede på et minimum.
Utslipp er kjemikalier som slippes ut
i inneklimaet gjennom fordampning.
Ved høye nivåer, kan de utgjøre en
potensiell helserisiko. Vi arbeider hardt
for å sikre at produktene våre inneholder lave utslippsnivåer, og vi kan
levere de fleste av våre produkter for
gulv med EC1 eller M1 godkjenning
(se nedenfor).
Våre lim er testet av akkrediterte
laboratorier i overensstemmelse
med strenge kontrollstandarder:
EMICODE® – EC1 og EC1PLUS
En kvalitetskontroll utviklet av den
tyske foreningen GEV – forening for

kontroll av utslipp i produkter for
gulvinstallasjoner. EC1 og EC1PLUS
står for lavt utslippmateriale, der
EC1PLUS har det minste utslippet.
M1
Et klassifikasjonssystem hvis mål er
å fremme utviklingen og bruken av
byggematerialer med lavt utslipp.
Systemet oppgir utslippskrav for
materialer som brukes i normale
arbeidsområder og boliger i forbindelse til godt inneklima. M1 står for
lavt utslipp.

Støvreduksjon
Vår serie med produkter med lavt
støvnivå blir stadig større. I dag kan
vi tilby forskjellige flislim, fugemasser
og avrettingsmasser med en støvreduksjon på opptil 90 %. Fordelene er
ikke bare helsemessige, det betyr
også at man ikke trenger å rengjøre
så mye og det gir mindre avbrytelser
for deg når du arbeider. Og produktkvaliteten er minst like høy som standardproduktene.

Kundens sikkerhet er viktigst
Selv om produktsikkerheten er kommet langt, gjør vi en ekstra innsats for
å sikre at produktene våre gir det beste resultatet – med minimal risiko.
Takket være vår forskning og utvikling,
er mengden farlige kjemikalier som vi
bruker i produksjonen kraftig redusert.
I dag er de fleste av våre produkter
”ikke-klassifiserte” – det betyr at de
anses som sikre fra et helse- og
miljøperspektiv.
I enkelte tilfeller, vil et bestemt nivå
med uønskede substanser være

unngåelig for å sikre optimal kvalitet og
funksjonalitet. Men gjennom forsiktige
produksjonsmetoder, korrekt behandling og egnede deponeringsmetoder,
kan vi minimere de negative effektene.

verk. Vær oppmerksom på at alle
våre produkter er kjemikaliebaserte
byggematerialer og må behandles
på en ansvarlig måte – enten de er
klassifiserte eller ikke.

CLP-klassifisering
I løpet av 2014/2015 vil Casco implementere det nye klassifiseringssystemet i samsvar med EUs CLP-regel-

Eksempler på vanlige CLP-etiketter

Brannfarlig
Brukt på meget brennbare væsker, tørrstoffer, gasser, aerosoler og damp.

Kronisk helsefare
Kan være dødelig hvis det svelges; kan
forårsake skader på organer, astma/allergi,
infertilitet, fosterskader, kreft og/eller
genetiske mangler.

Helsefare
Kan forårsake irritasjon, døsighet, svimmelhet eller allergiske reaksjoner; skadelig ved
svelging, innånding og i kontakt med huden.

Miljøfare
Giftig for vannlevende organismer,
med langtidsvirkning, og bør ikke slippes
ut i miljøet.

Etsende
Kan este metaller; forårsake alvorlige
hudforbrenninger og skade på øyne.

Vi deler med glede
Behøver du mer informasjon?
På nettsiden vår, finner du detaljerte
produktinformasjon, brukervennlig
veiledning og annen nyttig informasjon.
Hvis du har spørsmål om produktene
våre – om alt fra sikkerhet til nyttige
tips – er du velkommen til å kontakte oss.
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