
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: 01.07.2022

OTTOSEAL® M 390
De Vloerafdichtingkit 

Forbo Eurocol 

Liquid Design OTTOSEAL® M 390

35001 cork C98 eik rustikal
35021 steel C2260 basalt

Kleuradviezen

Index: 01.07.2022

OTTOSEAL® S 125
De geurarme vloer- en 
sanitairsilicone 

Forbo Eurocol 

Liquid Design OTTOSEAL® S 125

35002 concrete C6216 betongrijs
35015 zinc C6216 betongrijs
35017 charcoal C6216 betongrijs
35018 silver C6874 mat manhattan
35020 lead C137 antracietgrijs
35021 steel C8339 basaltgrijs



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 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

Forbo Eurocol 

Liquid Design OTTOSEAL® S 51

35001 cork C98 eik rustikal
35003 ivory C103 sahara
35004 straw C5128 den
35005 ochre C64 eik helder
35009 shell C1043 crèmebeige
35010 sand C1043 crèmebeige
35015 zinc C79 steengrijs
35017 charcoal C04 zwart
35018 silver C18 sanitairgrijs
35020 lead C67 antraciet
35025 lagoon C1042 aqua
35028 diamond C81 distelgrijs
35029 cobalt C964 duifblauw
35030 ruby C1066 tomaat
35031 fire C1129 orangina
35032 brick C1063 bruinrood


