
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: 15.09.2022

OTTOSEAL® M 390
De Vloerafdichtingkit 

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® M 390

Ranchplank 80051 C49 donkerbruin
Scandic Ash 80052 C10 bahamabeige
Walnut 80504 C49 donkerbruin

Kleuradviezen

Index: 15.09.2022

OTTOSEAL® S 125
De geurarme vloer- en 
sanitairsilicone 

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® S 125

Ranchplank 80051 C1416 mat bruin
Walnut 80504 C1416 mat bruin



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: 15.09.2022

OTTOSEAL® S 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® S 51

Beech 80506 C5128 den
Oak 80503 C64 eik helder
Ranchplank 80051 C05 bruin
Scandic Ash 80052 C1043 crèmebeige
Walnut 80504 C05 bruin
Wende 80505 C49 donkerbruin


