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Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfi ng, Duitsland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.nl

Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op www.otto-chemie.nl 
onder de rubriek Informatie over goedkeuringsmarkeringen. Eisen en testcriteria van de 
DGNB evenals LEED kunt u vinden op www.dgnb.de resp. www.german-gba.org. 
Wij  wij zen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlij ke producten beoordelen, 
maar altij d de duurzaamheid van een compleet bouwproject.

De gegevens in dit document zij n in overeenstemming met de stand van zaken op het 
moment van de druk, zie index. Bij  een nieuwe editie vervalt deze editie. Vanwege het 
grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepas-
singen is het in elk geval noodzakelij k, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrij ke 
producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktij k te toetsen. Let hierbij  op de 
gegevens in de desbetreffende technische specifi catiebladen! U vindt deze op het 
Internet onder www.otto-chemie.nl. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.

OTTO productinformatie
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Kwaliteit zorgt voor binding

 A B1 – moeilijk 
ontvlambaar

 A Bijzondere 
brandbeveiligingseisen

 A PVC, rubber, vinyl 
en linoleum

 A Langdurige en 
robuuste voeg

OTTOSEAL® S 51
De Kunststofvloersilicone

De professionals voor 
alle vloeren

OTTOSEAL® S 51
De professional voor kunststofvloeren overtuigt door zijn grote keuze in 
kleur en is door de bouwstofklasse B1-keuring ook geschikt voor bijzondere 
eisen, zoals bijv. vluchtwegen.

OTTOSEAL® S 34
Door zijn extreem hoge belastbaarheid is OTTOSEAL® S 34 de eerste keuze 
voor zwaar belaste voegen of bij een hoge chemische belasting.

OTTOSEAL® S 125
De vloersilicone OTTOSEAL® S 125 is ook goedgekeurd voor gebruik in sani-
taire omgevingen en biedt een grote keuze in kleuren, inclusief matte tinten.

OTTOSEAL® M 390
De allrounder verenigt vele productvoordelen en kan voor talrijke vloer- en 
aansluitvoegen worden gebruikt. Met zijn schuur- en overschilderbaarheid 
is hij ook geschikt voor houten vloeren.

OTTOSEAL® A 221 Parkett
De beproefde parketvoegmassa blinkt uit door zijn schuur- en over-
schilderbaarheid, evenals het uitgebreide assortiment in vele gangbare 
parketkleuren.

Ervaar meer over OTTOSEAL® S 51
Meer informatie over het product vindt 
u op onze website www.otto-chemie.nl 
of in de OTTO-app.



1K-silicone-afdichtingkit op 
aminoximbasis – MEKO-vrij
voor binnen en buiten

Gebruik eens een kleurtje
Het premiumproduct voor de vloerenlegger staat 
garant voor elastische vloer- en aansluitvoegen bij 
kunststof- of designvloerbedekkingen van rubber, 
linoleum, vinyl en PVC.

OTTOSEAL® S 51 is uit voorraad leverbaar in ver-
schillende kleuren – zo vindt u altijd de juiste kleur 
bij de vloerbedekkingen van de toonaangevende 
fabrikanten. De moderne ruimtevormgeving kent 
geen grenzen meer. OTTOSEAL® S 51 is als moeilijk 
ontvlambare afdichtingkit getest aan de hand 
van DIN 4102-B1.

Zwart-wit is passé De toepassingen 
in één overzicht

OTTO-producten voor 
professioneel voegen
Voor het creëren van een 
perfecte voeg vindt u in 
ons OTTO-assortiment het 
geschikte voeggereedschap, 
bijv. de OTTO Fugenfux.

Bijzondere 
brandbeveiligingseisen

PVC, rubber, vinyl 
en linoleum

Langdurige en 
robuuste voeg

B1 – moeilijk ontvlambaar

Vloer- en aansluit-
voegen bij kunststof- en 

 designvloerbedekkingen 
van rubber, linoleum, 

vinyl en PVC

Dankzij de uitstekende bestendigheid tegen veroudering staat 
OTTOSEAL® S 51 garant voor een lange levensduur van aansluit-
voegen bij PVC-, rubber- en linoleumvloeren.

De kleurenveelvoud verzekert u van een passende nuance voor 
iedere kleurencombinatie en iedere stijl.

Met een keuring aangaande brand preventie en de algemene 
bouwkundige testrapporten voldoet OTTOSEAL® S 51 aan de 
eisen voor de toepassing in openbare gebouwen.


