
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 

Cimsec 

Silicon OTTOSEAL® S 100

10 weiß C01 wit
C8687 mat wit

11 pergamon C84 pergamon
C8684 mat pergamon

16 silbergrau C86 bleekgrijs
19 lichtgrau C45 chinchilla
20 hellgrau C79 steengrijs
23 manhattan C81 distelgrijs
24 grau C56 betongrijs
27 graphit C808 asfaltgrijs
29 jasmin C08 jasmijn
32 balibraun C21 bali
33 bahamabeige C10 bahamabeige

C8685 mat bahamabeige
34 caramel C09 caramel

C8686 mat caramel
35 rehbraun C07 reebruin
36 terrabraun C1167 tabaksbruin
39 honig C15 middelbruin
41 rubinrot C59 robijnrood
44 crocus C753 crocusblauw
46 bermudablau C25 bermuda
48 melba C1169 melba
51 signalrot C35 vuurrood
54 schwarz C04 zwart

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 105
De standaard acetaat silicone 

Cimsec 

Silicon OTTOSEAL® S 105

10 weiß C01 wit
16 silbergrau C86 bleekgrijs
19 lichtgrau C71 voegengrijs
27 graphit C04 zwart
29 jasmin C08 jasmijn
33 bahamabeige C10 bahamabeige
54 schwarz C04 zwart



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 70
De premium natuursteen silicone 

Cimsec 

Silicon OTTOSEAL® S 70

19 jurabeige C10 bahamabeige
19 lichtgrau C38 lichtgrijs
23 manhattan C43 manhattan
24 grau C56 betongrijs
29 jasmin C08 jasmijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 80
De premium 
alkoxy-natuursteen-silicone 

Cimsec 

Silicon OTTOSEAL® S 80

19 jurabeige C10 bahamabeige
C6115 mat bahamabeige

19 lichtgrau C38 lichtgrijs
23 manhattan C43 manhattan

C1282 mat manhattan
24 grau C8654 mat bezand betongrijs
29 jasmin C6117 mat jasmijn

C8652 mat bezand jasmijn


