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Casco K-Ohenne 
   

• Tolueeniton liuotin 
erikoisesti 
liuotinpohjaisille 
polykloropreeni-
liimoille 

 

 

Ohenne on tarkoitettu käytettäväksi 
ruiskutuksen ja pohjustuksen yhteydessä, 
sekä työvälineiden ja liimatahrojen 
puhdistamiseen. 
Myös liimattavien materiaalien puhdistukseen 
ennen liimausta. 

   
TEKNISET TIEDOT: 
 
Koostumus: Orgaaninen liuotesekoitus 
Väri:  Kirkas 
Olomuoto:  Juokseva neste 
Ominaispaino:  n. 800 kg / m³ 
Paloluokitus:  Helposti syttyvää 
Liuote:  Heptaani ja etyyliasetaatti 
Käyttötiedot:  Katso ohennettavan 

tuotteen käyttöohjeesta 
 
Varastointi:  Varastointi +10ºC - +30ºC. 

Helposti syttyvää. Pidettävä 
erillään sytytyslähteistä. 
Pakkaus on pidettävä tiiviisti 
suljettuna. Ei jäätyvää.  

  Säilyvyys on vähintään 1 
vuosi avaamattomassa 
pakkauksessa 

 
Pakkauskoko:   1 L, 5 L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET: 
 
Lisää ohennetta tarvittaessa pieninä annoksina n. 5 – 10 % 
ja sekoita huolellisesti. 
Kontaktiliima pohjustukseen sekoita 2 osaa liuotetta ja 1 
osa S9 Super 3831. 
Kontaktiliima S9:n ruiskutukseen sekoita Casco 
Kontaktiliima Ohene 3835:tä 10 - 15 %. 
Ohenne 3835:tä voidaan käyttää myös työvälineiden 
puhdistamiseen. 
Vältä kosketusta lakattuihin ja maalattuihin pintoihin. 
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Käyttö- ja ympäristöturvallisuus: 
Helposti syttyvää. Terveydelle haitallista hengitettynä. Voi 
aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 
Liuotinhöyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän 
seoksen. Liian korkeiden liuotehöyrypitoisuuksien 
muodostumisen estämiseksi käyttöpaikalle järjestetään 
riittävä ilmanvaihto. Tupakointi, avotulenteko, kipinöivät työt 
ja hitsaus käyttöpaikan lähistöllä on kielletty. 
Ruiskumaalauslaitteiston, sekoitusastioiden ym. 
maadoituksesta maadoitusjohtimiin tulee huolehtia 
staattisen sähkön muodostumisen estämiseksi. 
 
Puhdista työvälineet laimentamattomalla ohenne 3835:llä.  
 
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä 
maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote 
toimitetaan ongelmajätelaitokseen.  Kuivuneet 
tuotepakkaukset, ovat yleensä 
sellaisenaan kaatopaikkajätettä, jotka voidaan yleensä 
toimittaa sellaisenaan kaatopaikalle. 
Tuote on säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. 
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi 

 
 
 
Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön 
kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin 
emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 

 
Sertifioitu : 
 

 

 
Oy Sika Finland Ab 
Kauppa- ja rakennusliimat 
Koskelontie 23C / PL 49 
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431 
Web: www.casco.fi 
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