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Kerromme mielellämme
Tarvitsetko lisätietoja? 
Verkkosivuiltamme löydät yksityiskoh-
taiset tiedot tuotteistamme, ohjeita 
tuotteiden käyttöön sekä muuta 
hyödyllistä tietoa. Ja jos sinulla on 
kysyttävää tuotteistamme - vaikka 
turvallisuuteen tai käyttöön liittyen - 
ota yhteyttä niin kerromma lisää. 
www.casco.fi

Casco ja ympäristö

Askeleen edellä



Cascolla terveys ja ympäristö eivät ole vain sanoja. Ne ovat erittäin tärkeä 
osa toimintaamme ja joilla on suuri vaikutus niin yritykseemme kuin myös 
asiakkaisiimme.

Vastuullisia valintoja 
– alusta loppuun

Laatu on kehittynyt.
Tehtävämme on taata sinulle luotetta-
via ja kestäviä tuloksia, sekä samalla 
pitkää käyttöikää lopputuotteelle. 
Hakiessamme tuotteillemme parasta 
mahdollista laatua, saatamme joutua 
punnitsemaan valintoja toiminnallisuu-
den ja kestävyyden suhteessa mahdol-
lisiin ympäristö- ja terveysriskeihin. 
Näitä valintoja kohdatessamme 
teemme kaikkemme tehdäksemme 
vastuullisia valintoja, sinun terveytesi ja 
ympäristömme etusijalla.

Rehellisyys ei ole vain paras tapa 
toimia – se on ainoa tapa toimia. 
Vaikka lakisääteiset velvoitteet 

kemianalalla ovat erittäin tiukat, 
teemme jopa enemmän kuin meiltä 
vaaditaan pysyäksemme koko ajan 
askeleen edellä. Me tarjoamme 
säädöksiä huomattavasti tarkemmat 
tuoteselosteet luetteloimalla jopa 
pienimmät säilöntäainemäärät - kaikki 
tämä tehdäksemme myös allergisten 
sekä ympäristötietoisten asiakkaidem-
me elämästä helpompaa.  Tarjoamme 
myös paljon muuta  tuotteisiin liittyvää 
tietoa sekä ohjeistusta, jotta saat 
kaiken tarvittavan tiedon tehdäksesi 
omat vastuulliset tuotevalintasi.

Asiat voivat muuttua vain parempaan.
Etsimme kaiken aikaa uusia, parempia 

raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä. 
Samalla pyrimme kehittämään mene-
telmiä joilla voimme vähentää tuottei-
demme mahdollisia haitallisia vaikutuk-
sia terveyteen ja ympäristöön. Ja 
sanomattakin on selvää että olemme 
ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioituja, 
joten voit olla varma että pyrkimyksem-
me ovat joka hetki oikeaan suuntaan.

Loppujen lopuksi, tehtävämme on 
tarjota käyttöösi parempia tuotteita - 
sekä vähemmän vaarallisia kemikaa-
leja ympäristöömme.



Päästöt ovat kemiallista materiaa joka 
on haihtumisen yhteydessä päässyt 
sisäilmaan. Korkeilla pitoisuuksllaa ne 
voivat muodostaa todellisen terveys-
riskin. Teemme paljon työtä varmis-
taaksemme vähäiset päästötasot ja 
valikoimistamme löytyy EC1 ja M1 
luokiteltuja (ks. tiedot alla)
kiinnitystuotteita suurimmalle osalle 
lattiamateriaaleja 

Luotettavat laboratoriot ovat testan-
neet liimamme tiukkojen laatustandar-
dien mukaan:
 
EMICODE® – EC1 ja EC1pLus

Laadunhallintajärjestelmä, jonka on 

kehittänyt Saksalainen GEV – Yhdistys, 
valvoo päästöä liittyen lattian asenta-
miseen ja liimoihin sekä rakennusmate-
riaaleihin. EC1 ja EC1PLUS tarkoittaa 
matalapäästöisiä materiaaleja, EC-
1PLUS merkityissä tuotteissa niitä on 
kaikista vähiten.

M1
Luokitusjärjestelmä jonka tehtävänä on 
edistää vähäpäästöisten rakennusma-
teriaalien kehitystä ja käyttöä. Järjes-
telmä keskittyy päästövaatimuksiin 
erityisesti tuotteissa joita käytetään 
normaaliympäristössämme, kotona ja 
töissä, kunnioittaen hyvää sisäilmanlaa-
tua. M1 tarkoittaa vähäisiä päästöjä.

pölysidotut tuotteet
Näiden tuotteiden valikoima kasvaa 
koko ajan. Tänä päivänä tarjoamme jo 
90% pölysidottuja tuotteita liimaami-
seen, saumaukseen, valamiseen, 
tasoittamiseen ja kaakelointiin. Edut 
eivät rajoitu vain terveyteen, pölyttö-
myys tarkoittaa myös vähemmän 
sotkua ja siivousta sekä vähemmän 
häiriötä asiakkaillesi työskentelyn 
aikana. Tuotteiden laatu on yhtä korkea 
kuin normaalissakin tuotteissa - ellei 
jopa parempi.

Viimeisin asia josta haluat olla huolissasi, on ilma jota hengität. Nykypäivä-
nä vähäiset päästömäärät ja pölyttömyys ovat mahdollista saavuttaa ilman 
tuotteiden laadun heikkenemistä.

Vähäiset päästöt - 
paremman sisäilman puolesta



Kiitos R&D:lle, heidän tinkimättömän 
työn ansiosta vaarallisten kemikaalien 
määrä tuotteissamme on vähentynyt 
merkittävästi. Tänä päivänä, suurin osa 
tuotteistamme on unclassified – jolloin 
niitä voidaan pitää turvallisina tervey-
delle sekä ympäristölle. 

Joissakin tapauksissa tietty määrä 
ei-toivottuja aineita ovat välttämättö-

miä saavuttaaksemme optimaalisen 
laadun ja toiminnallisuuden. Huolellisen 
tuotteen valmistuksen, oikean käsitte-
lyn ja asianmukaisen loppukäsittelyn 
ansiosta negatiiviset vaikutuksen 
voidaan minimoida.

CLp luokitus
Vuosina 2014/2015, Casco toteuttaa 
uuden turvallisuusluokitusjärjestelmän 

Euroopan Unionin CLP säännösten 
mukaisesti. Muistathan aina, että 
tuotteemme ovat kemikaalipohjaisia 
rakennusalan tuotteita joita tulee 
käsitellä vastuullisesti - siitä huolimatta 
kuuluivatko ne luokituksiin vai eivät.

Vaikka tuotteiden turvallisuus on kehittynyt huimasti, pidämme silti jat-
kuvasti huolen siitä, että tuotteemme antavat loistavia lopputuloksia - ja 
mahdollisimman pienen riskin

Esimerkkejä yleisimmistä CLP merkinnöistä

Turvallisuutesi sydämellämme 

Helposti syttyvä
Käytetään helposti syttyvien nesteiden, 
kiinteiden aineiden, kaasujen, ponnekaasu-
jen sekä höyryjen yhteydessä.

Terveysriski
Tuote voi aiheuttaa ärsytystä, huimausta tai 
allergisen reaktion; vahingollinen nieltäessä, 
hengitettäessä tai ihokontaktissa

syövyttävä
Voi syövyttää metallia; aiheuttaa vakavia 
iho- ja silmävaurioita.

Vakava terveyshaitta
Nieltynä voi olla tappava; voi aiheuttaa 
elinvaurioita, astmaa/allergiaa, hedelmättö-
myyttä, kuolettavia vaurioita, syöpää ja/tai 
geneettisiä virheitä.

Ympäristölle haitallinen
Myrkyllinen vesistölle, pitkäkestoiset vaiku-
tukset, ei saa päästää ympäristöön.

Huom: please contact your local authorities for more 
information.


