
Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Benfer 

Fugenmörtel OTTOSEAL® S 100

anthracite 7037 C67 antraciet
C8683 mat antraciet

beige 1013 C1106 strandbeige
bianco C01 wit

C8687 mat wit
blu 5013 C42 sorrentoblauw
camel 1001 C09 caramel

C8686 mat caramel
crema marfil 9001 C55 natura
crocus C753 crocusblauw
giallo 1012 C19 curry
grigio 7042 C02 grijs

C8680 mat grijs
grigio cemento 7030 C56 betongrijs
grigio chiaro 7035 C43 manhattan

C8679 mat manhattan
grigio tortora C2044 zandgrijs 18
marrone 8011 C05 bruin
nero 9004 C04 zwart
off white C08 jasmijn
rosso maranello 3003 C59 robijnrood
tabacco 8007 C07 reebruin
testa di moro 8017 C21 bali
travertino C22 anemoon

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 105
De standaard acetaat silicone 

Benfer 

Fugenmörtel OTTOSEAL® S 105

beige 1013 C84 pergamon
bianco C01 wit
grigio 7042 C02 grijs
grigio chiaro 7035 C43 manhattan
marrone 8011 C05 bruin
nero 9004 C04 zwart
off white C08 jasmijn



Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 130
De alcoxy sanitair silicone met 
ecologisch onschadelijke Fungitect® 
Zilver-Technologie 

Benfer 

Fugenmörtel OTTOSEAL® S 130

grigio cemento 7030 C56 betongrijs
grigio chiaro 7035 C43 manhattan
nero 9004 C04 zwart
off white C08 jasmijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 140
De hotel- en spa silicone met 
dubbele bescherming tegen schimmel 

Benfer 

Fugenmörtel OTTOSEAL® S 140

azzurro 5012 C990 adriablauw
grigio 7042 C02 grijs
grigio chiaro 7035 C43 manhattan
grigio tortora C18 sanitairgrijs



Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 18
De silicone voor zwembaden 

Benfer 

Fugenmörtel OTTOSEAL® S 18

bianco C01 wit
grigio 7042 C02 grijs

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone 

Benfer 

Fugenmörtel OTTOSEAL® S 70

anthracite 7037 C137 antracietgrijs
azzurro 5012 C990 adriablauw
beige 1013 C84 pergamon
bianco C01 wit
grigio 7042 C1109 nachtgrijs
grigio cemento 7030 C56 betongrijs
grigio chiaro 7035 C43 manhattan
marrone 8011 C05 bruin
nero 9004 C04 zwart
off white C08 jasmijn
verde smeraldo 6024 C37 donkergroen



Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 80
De premium 
alkoxy-natuursteen-silicone 

Benfer 

Fugenmörtel OTTOSEAL® S 80

anthracite 7037 C137 antracietgrijs
C6116 mat antracietgrijs

bianco C01 wit
C6112 mat wit

grigio 7042 C1109 nachtgrijs
grigio cemento 7030 C8654 mat bezand betongrijs
grigio chiaro 7035 C43 manhattan

C1282 mat manhattan
nero 9004 C6114 mat zwart
off white C6117 mat jasmijn

C8652 mat bezand jasmijn


