
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 

Cercol 

Cercol Fuge OTTOSEAL® S 100

00 Bianco - White C01 wit
C8687 mat wit

10 Jasmin C6672 zandbeige
12 Vaniglia C08 jasmijn
133 Sabbia - Sand C1010 grijsrood
136 fango C6777 fango
14 Beige chiaro - Light beige C10 bahamabeige

C8685 mat bahamabeige
140 Rosso - Red C35 vuurrood
149 Sabbia vulcanica C6778 zijde
15 Beige C1167 tabaksbruin
16 Caramel C1104 amandelbruin
20 Nocciola - Light brown C1167 tabaksbruin
46 Silver C230 nevel
47 Alluminio C787 flashgrijs
48 Manhattan C961 morgengrijs
50 Grigio-grey C706 cementgrijs nr. 31

C8682 mat cementgrijs 31
55 Antracite C67 antraciet

C8683 mat antraciet
60 Nero - Black C5176 fluweelzwart
70 Bahama beige C55 natura
95 Acquamarina - Pale green C40 munt

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone 

Cercol 

Cercol Fuge OTTOSEAL® S 70

00 Bianco - White C01 wit
10 Jasmin C08 jasmijn
14 Beige chiaro - Light beige C10 bahamabeige
46 Silver C230 nevel
47 Alluminio C787 flashgrijs
48 Manhattan C43 manhattan
50 Grigio-grey C18 sanitairgrijs
55 Antracite C137 antracietgrijs
60 Nero - Black C67 antraciet



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 

Cercol 

Cercol Fuge OTTOSEAL® S 80

00 Bianco - White C01 wit
C6112 mat wit

10 Jasmin C6117 mat jasmijn
C8652 mat bezand jasmijn

48 Manhattan C43 manhattan
C1282 mat manhattan

50 Grigio-grey C18 sanitairgrijs
C6111 mat sanitairgrijs
C8650 mat bezand sanitairgrijs

55 Antracite C137 antracietgrijs
C6116 mat antracietgrijs

60 Nero - Black C67 antraciet
C1300 mat antraciet


