
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
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OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Desvres France 

Cermicolor OTTOSEAL® S 100

Chocolat C1104 amandelbruin
Gris argent C77 zijdegrijs
Gris èbène C808 asfaltgrijs
Ivoire C08 jasmijn
Noir C04 zwart
Ultra Blanc C116 sneeuwwit
Vert lichen C695 egeïsch blauw

Cermijoint OTTOSEAL® S 100

Blanc C116 sneeuwwit
Gris Portland C79 steengrijs
Gris clair C787 flashgrijs

Kleuradviezen
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OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone 

Desvres France 

Cermijoint TX OTTOSEAL® S 70

Gris Portland C18 sanitairgrijs
Gris clair C1108 herfstgrijs
Gris foncè C137 antracietgrijs
Gris moyen C1109 nachtgrijs



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
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OTTOSEAL® S 80
De premium 
alkoxy-natuursteen-silicone 

Desvres France 

Cermijoint TX OTTOSEAL® S 80

Gris Portland C18 sanitairgrijs
C6111 mat sanitairgrijs
C8650 mat bezand sanitairgrijs

Gris foncè C137 antracietgrijs
C6116 mat antracietgrijs

Gris moyen C1109 nachtgrijs


