
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® M 390
De Vloerafdichtingkit 

Codex (ehem. Uzin) 

X-Fusion OTTOSEAL® M 390

achatgrau 04 C8180 kiezelgrijs
anthrazit 10 C2260 basalt
jurabeige 41 C10 bahamabeige
sahara 40 C10 bahamabeige

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Codex (ehem. Uzin) 

Brillant Color Xtra OTTOSEAL® S 100

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
C8678 mat zilvergrijs

anthrazit 10 C67 antraciet
C8683 mat antraciet

bahamabeige 13 C84 pergamon
C8684 mat pergamon

beton 38 C02 grijs
C8680 mat grijs

brillantweiß 01 C51 oudwit
caramel 15 C22 anemoon
choco 17 C05 bruin
dunkelgrau 09 C02 grijs

C8680 mat grijs
graphit 39 C67 antraciet

C8683 mat antraciet
jasmin 12 C69 voegenwit
lichtblau 22 C753 crocusblauw
manhattan 03 C86 bleekgrijs
mint 26 C695 egeïsch blauw
pergamon 11 C84 pergamon

C8684 mat pergamon
sandbeige 14 C82 roodbeige
silbergrau 02 C787 flashgrijs

Brillant Cristal OTTOSEAL® S 100

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
C8678 mat zilvergrijs

anthrazit 10 C67 antraciet
C8683 mat antraciet

bahamabeige 13 C84 pergamon
C8684 mat pergamon

beton 38 C02 grijs
C8680 mat grijs

brillantweiß 01 C51 oudwit
choco 17 C05 bruin
dunkelgrau 09 C02 grijs

C8680 mat grijs
graphit 39 C67 antraciet

C8683 mat antraciet
havanna 36 C60 umbra
jasmin 12 C69 voegenwit
jurabeige 41 C6778 zijde
kaschmirgrau 35 C2044 zandgrijs 18
lichtgrau 05 C77 zijdegrijs
mocca 42 C6777 fango
platingrau 33 C43 manhattan

C8679 mat manhattan
sahara 40 C1106 strandbeige
sandbeige 14 C82 roodbeige
silbergrau 02 C45 chinchilla



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 

Codex (ehem. Uzin) 

Brillant Flex OTTOSEAL® S 100

grau 06 C56 betongrijs

Brillant Flex Basic OTTOSEAL® S 100

anthrazit 10 C67 antraciet
C8683 mat antraciet

grau 06 C56 betongrijs
zementgrau 08 C2044 zandgrijs 18

Brillant Objekt OTTOSEAL® S 100

lichtgrau 05 C77 zijdegrijs

Brillant XL OTTOSEAL® S 100

zementgrau 08 C2044 zandgrijs 18

Epo Tix OTTOSEAL® S 100

silbergrau 02 C45 chinchilla
zementgrau 08 C2044 zandgrijs 18

Resist OTTOSEAL® S 100

zementgrau C2044 zandgrijs 18

X-Fusion OTTOSEAL® S 100

achatgrau 04 C79 steengrijs
anthrazit 10 C5176 fluweelzwart
bahamabeige 13 C84 pergamon

C8684 mat pergamon
beton 38 C02 grijs

C8680 mat grijs
choco 17 C05 bruin
cremeweiß 37 C51 oudwit
graphit 39 C67 antraciet

C8683 mat antraciet
grau 06 C56 betongrijs
havanna 36 C75 cottofuge
jasmin 12 C69 voegenwit
jurabeige 41 C6778 zijde
manhattan 03 C86 bleekgrijs
mocca 42 C6777 fango
platingrau 33 C43 manhattan

C8679 mat manhattan
sahara 40 C1169 melba
sandbeige 14 C82 roodbeige
schwarz 34 C5176 fluweelzwart
silbergrau 02 C45 chinchilla

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Codex (ehem. Uzin) 

X-Star OTTOSEAL® S 100

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
C8678 mat zilvergrijs

anthrazit 10 C67 antraciet
C8683 mat antraciet

dunkelgrau 09 C02 grijs
C8680 mat grijs

havanna 36 C60 umbra
kaschmirgrau 35 C2044 zandgrijs 18
lichtgrau 05 C77 zijdegrijs
platingrau 33 C72 flanelgrijs
silbergrau 02 C787 flashgrijs

X-Tec OTTOSEAL® S 100

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
C8678 mat zilvergrijs

anthrazit 10 C67 antraciet
C8683 mat antraciet

bahamabeige 13 C84 pergamon
C8684 mat pergamon

beton 38 C02 grijs
C8680 mat grijs

dunkelgrau 09 C02 grijs
C8680 mat grijs

graphit 39 C67 antraciet
C8683 mat antraciet

grau 06 C56 betongrijs
jasmin 12 C69 voegenwit
kaschirgrau 35 C2044 zandgrijs 18
lichtgrau 05 C77 zijdegrijs
platingrau 33 C43 manhattan

C8679 mat manhattan
silbergrau 02 C787 flashgrijs



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 110
De premium bouwsilicone 

Codex (ehem. Uzin) 

Brillant Color Xtra OTTOSEAL® S 110

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
bahamabeige 13 C84 pergamon
beton 38 C20 heldergrijs
brillantweiß 01 C84 pergamon
caramel 15 C76 beuk
choco 17 C05 bruin
dunkelgrau 09 C20 heldergrijs
jasmin 12 C1216 jasmijn
pergamon 11 C84 pergamon
silbergrau 02 C94 zilvergrijs

Brillant Cristal OTTOSEAL® S 110

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
anthrazit 10 C03 donkergrijs
bahamabeige 13 C84 pergamon
beton 38 C20 heldergrijs
brillantweiß 01 C84 pergamon
choco 17 C05 bruin
dunkelgrau 09 C20 heldergrijs
jasmin 12 C1216 jasmijn
lichtgrau 05 C43 manhattan
silbergrau 02 C94 zilvergrijs

Brillant Flex Basic OTTOSEAL® S 110

anthrazit 10 C03 donkergrijs

Brillant Objekt OTTOSEAL® S 110

lichtgrau 05 C43 manhattan

Epo Tix OTTOSEAL® S 110

silbergrau 02 C94 zilvergrijs

X-Fusion OTTOSEAL® S 110

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
beton 38 C20 heldergrijs
choco 17 C05 bruin
cremeweiß 37 C84 pergamon
graphit 39 C155 antraciet
grau 06 C56 betongrijs
jasmin 12 C1216 jasmijn
platingrau 33 C56 betongrijs
schwarz 34 C155 antraciet
silbergrau 02 C94 zilvergrijs

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 110
De premium bouwsilicone 

Codex (ehem. Uzin) 

X-Star OTTOSEAL® S 110

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
dunkelgrau 09 C20 heldergrijs
lichtgrau 05 C43 manhattan

X-Tec OTTOSEAL® S 110

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
anthrazit 10 C03 donkergrijs
bahamabeige 13 C84 pergamon
beton 38 C20 heldergrijs
dunkelgrau 09 C20 heldergrijs
lichtgrau 05 C43 manhattan
silbergrau 02 C94 zilvergrijs



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 125
De geurarme vloer- en 
sanitairsilicone 

Codex (ehem. Uzin) 

X-Fusion OTTOSEAL® S 125

achatgrau 04 C94 zilvergrijs
anthrazit 10 C6831 mat antracietgrijs
beton 38 C8338 mat steengrijs
choco 17 C05 bruin
cremeweiß 37 C69 voegenwit
graphit 39 C137 antracietgrijs
grau 06 C6216 betongrijs
jasmin 12 C8336 mat helderjasmijn
manhattan 03 C94 zilvergrijs
platingrau 33 C8337 steengrijs
silbergrau 02 C433 linseygrijs

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone 

Codex (ehem. Uzin) 

Brillant Color Xtra OTTOSEAL® S 70

achatgrau 04 C1108 herfstgrijs
anthrazit 10 C137 antracietgrijs
beton 38 C1109 nachtgrijs
brillantweiß 01 C38 lichtgrijs
choco 17 C05 bruin
graphit 39 C137 antracietgrijs
jasmin 12 C08 jasmijn
manhattan 03 C230 nevel
pergamon 11 C84 pergamon
sandbeige 14 C82 roodbeige
silbergrau 02 C230 nevel

Brillant Cristal OTTOSEAL® S 70

achatgrau 04 C1108 herfstgrijs
anthrazit 10 C137 antracietgrijs
bahamabeige 13 C1110 zandsteenbeige
beton 38 C1109 nachtgrijs
brillantweiß 01 C38 lichtgrijs
choco 17 C05 bruin
dunkelgrau 09 C1109 nachtgrijs
graphit 39 C137 antracietgrijs
jasmin 12 C08 jasmijn
jurabeige 41 C10 bahamabeige
lichtgrau 05 C43 manhattan
platingrau 33 C18 sanitairgrijs
sandbeige 14 C82 roodbeige
silbergrau 02 C230 nevel

Brillant Flex OTTOSEAL® S 70

grau 06 C56 betongrijs

Brillant Flex Basic OTTOSEAL® S 70

anthrazit 10 C1109 nachtgrijs
grau 06 C56 betongrijs

Epo Tix OTTOSEAL® S 70

silbergrau 02 C230 nevel



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 

Codex (ehem. Uzin) 

X-Fusion OTTOSEAL® S 70

achatgrau 04 C1108 herfstgrijs
beton 38 C1109 nachtgrijs
choco 17 C05 bruin
cremeweiß 37 C38 lichtgrijs
graphit 39 C137 antracietgrijs
grau 06 C56 betongrijs
jasmin 12 C08 jasmijn
jurabeige 41 C10 bahamabeige
manhattan 03 C1108 herfstgrijs
platingrau 33 C18 sanitairgrijs
sandbeige 14 C82 roodbeige
schwarz 34 C04 zwart
silbergrau 02 C230 nevel

X-Star OTTOSEAL® S 70

achatgrau 04 C1108 herfstgrijs
anthrazit 10 C137 antracietgrijs
dunkelgrau 09 C1109 nachtgrijs
lichtgrau 05 C43 manhattan
platingrau 33 C18 sanitairgrijs
silbergrau 02 C787 flashgrijs

X-Tec OTTOSEAL® S 70

achatgrau 04 C1108 herfstgrijs
beton 38 C1109 nachtgrijs
graphit 39 C137 antracietgrijs
lichtgrau 05 C43 manhattan
platingrau 33 C43 manhattan
silbergrau 02 C230 nevel

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 80
De premium 
alkoxy-natuursteen-silicone 

Codex (ehem. Uzin) 

Brillant Color Xtra OTTOSEAL® S 80

anthrazit 10 C137 antracietgrijs
C6116 mat antracietgrijs

beton 38 C1109 nachtgrijs
brillantweiß 01 C38 lichtgrijs
graphit 39 C137 antracietgrijs

C6116 mat antracietgrijs
jasmin 12 C6117 mat jasmijn

C8652 mat bezand jasmijn

Brillant Cristal OTTOSEAL® S 80

anthrazit 10 C137 antracietgrijs
C6116 mat antracietgrijs

beton 38 C1109 nachtgrijs
brillantweiß 01 C38 lichtgrijs
dunkelgrau 09 C1109 nachtgrijs
graphit 39 C137 antracietgrijs

C6116 mat antracietgrijs
jasmin 12 C6117 mat jasmijn

C8652 mat bezand jasmijn
jurabeige 41 C10 bahamabeige

C6115 mat bahamabeige
lichtgrau 05 C43 manhattan

C1282 mat manhattan
platingrau 33 C18 sanitairgrijs

C6111 mat sanitairgrijs
C8650 mat bezand sanitairgrijs

Brillant Flex OTTOSEAL® S 80

grau 06 C8654 mat bezand betongrijs

Brillant Flex Basic OTTOSEAL® S 80

anthrazit 10 C1109 nachtgrijs
grau 06 C8654 mat bezand betongrijs

X-Fusion OTTOSEAL® S 80

anthrazit 10 C137 antracietgrijs
C6116 mat antracietgrijs

beton 38 C1109 nachtgrijs
cremeweiß 37 C38 lichtgrijs
graphit 39 C137 antracietgrijs

C6116 mat antracietgrijs
jasmin 12 C6117 mat jasmijn

C8652 mat bezand jasmijn
jurabeige 41 C10 bahamabeige

C6115 mat bahamabeige
platingrau 33 C18 sanitairgrijs

C6111 mat sanitairgrijs
C8650 mat bezand sanitairgrijs

schwarz 34 C6114 mat 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 80
De premium 
alkoxy-natuursteen-silicone 

Codex (ehem. Uzin) 

X-Star OTTOSEAL® S 80

anthrazit 10 C137 antracietgrijs
C6116 mat antracietgrijs

dunkelgrau 09 C1109 nachtgrijs
lichtgrau 05 C43 manhattan

C1282 mat manhattan
platingrau 33 C18 sanitairgrijs

C6111 mat sanitairgrijs
C8650 mat bezand sanitairgrijs

X-Tec OTTOSEAL® S 80

beton 38 C1109 nachtgrijs
graphit 39 C137 antracietgrijs

C6116 mat antracietgrijs
lichtgrau 05 C43 manhattan

C1282 mat manhattan
platingrau 33 C43 manhattan

C1282 mat manhattan


