
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: 10.02.2023

OTTOSEAL® M 390
De Vloerafdichtingkit 

Mapei D 

Kerapoxy CQ OTTOSEAL® M 390

114 anthrazit C2260 basalt
146 dunkelbraun C49 donkerbruin
282 bardigliograu C56 betongrijs

Ultracolor Plus OTTOSEAL® M 390

112 mittelgrau C56 betongrijs
149 vulkansand C49 donkerbruin
152 lakritz C17 kerselaar

Kleuradviezen

Index: 10.02.2023

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Mapei D 

Keracolor FF OTTOSEAL® S 100

110 manhattan C70 grijswit
111 silbergrau C94 zilvergrijs

C8678 mat zilvergrijs
112 mittelgrau C776 grijs 15
113 zementgrau C62 agaatgrijs
114 anthrazit C67 antraciet

C8683 mat antraciet
130 jasmin C08 jasmijn
132 beige C103 sahara
240 pergamon C1107 vanillebeige

Keracolor FL-S OTTOSEAL® S 100

112 mittelgrau C776 grijs 15
113 zementgrau C62 agaatgrijs
294 basalt C67 antraciet

C8683 mat antraciet

Keracolor GG OTTOSEAL® S 100

112 mittelgrau C776 grijs 15
113 zementgrau C62 agaatgrijs
114 anthrazit C67 antraciet

C8683 mat antraciet

Keracolor SF OTTOSEAL® S 100

100 reinweiß C01 wit
C8687 mat wit

Kerapoxy OTTOSEAL® S 100

100 weiß C116 sneeuwwit
110 manhattan C70 grijswit
111 silbergrau C94 zilvergrijs

C8678 mat zilvergrijs
112 mittelgrau C776 grijs 15
113 zementgrau C62 agaatgrijs
114 anthrazit C67 antraciet

C8683 mat antraciet
120 schwarz C04 zwart
130 jasmin C08 jasmijn
132 beige C103 sahara
141 caramel C82 roodbeige
142 braun C1167 tabaksbruin
143 terracotta C1082 kastanje
144 schokolade C07 reebruin
170 krokusblau C753 crocusblauw



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: 10.02.2023

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Mapei D 

Kerapoxy CQ OTTOSEAL® S 100

100 weiß C116 sneeuwwit
111 silbergrau C94 zilvergrijs

C8678 mat zilvergrijs
113 zementgrau C62 agaatgrijs
114 anthrazit C67 antraciet

C8683 mat antraciet
120 schwarz C04 zwart
130 jasmin C08 jasmijn
132 beige 2000 C103 sahara
146 dunkelbraun C05 bruin
147 cappuccino C07 reebruin
165 kirschrot C35 vuurrood
170 krokusblau C753 crocusblauw
282 bardigliograu C56 betongrijs
290 creme C38 lichtgrijs

Kleuradviezen

Index: 10.02.2023

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Mapei D 

Ultracolor Plus OTTOSEAL® S 100

100 weiß C116 sneeuwwit
103 mondweiß C45 chinchilla
110 manhattan C70 grijswit
111 silbergrau C94 zilvergrijs

C8678 mat zilvergrijs
112 mittelgrau C776 grijs 15
113 zementgrau C62 agaatgrijs
116 moschusgrau C2044 zandgrijs 18
119 londongrau C1168 heldergrafiet
120 schwarz C04 zwart
123 altweiß C84 pergamon

C8684 mat pergamon
125 granitgrau C02 grijs

C8680 mat grijs
127 arktikgrau C72 flanelgrijs
130 jasmin C08 jasmijn
131 vanille C55 natura
132 beige C103 sahara
133 sand C6778 zijde
134 seide C6778 zijde
136 schlamm C6777 fango
137 karibik C84 pergamon

C8684 mat pergamon
138 mandel C22 anemoon
141 caramel C82 roodbeige
142 braun C1167 tabaksbruin
143 terracotta C1082 kastanje
144 schokolade C7117 intens bruin
149 vulkansand C6776 vulkanzand
152 lakritz C1167 tabaksbruin
170 krokusblau C753 crocusblauw
188 biskuit C10 bahamabeige

C8685 mat bahamabeige
240 pergamon C1107 vanillebeige
294 basalt / Keracolor C1168 heldergrafiet



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: 10.02.2023

OTTOSEAL® S 125
De geurarme vloer- en 
sanitairsilicone 

Mapei D 

Kerapoxy CQ OTTOSEAL® S 125

100 weiß C116 sneeuwwit
111 silbergrau C94 zilvergrijs
113 zementgrau C6834 mat sanitairgrijs
114 anthrazit C6831 mat antracietgrijs
120 schwarz C04 zwart
146 dunkelbraun C6569 mat chocobruin
282 bardigliograu C8337 steengrijs

Ultracolor Plus OTTOSEAL® S 125

100 weiß C6832 mat sneeuwwit
103 mondweiß C433 linseygrijs
110 manhattan C94 zilvergrijs
111 silbergrau C94 zilvergrijs
112 mittelgrau C6834 mat sanitairgrijs
119 londongrau C8339 basaltgrijs
130 jasmin C112 helderjasmijn
144 schokolade C1416 mat bruin
240 pergamon C116 sneeuwwit
294 basalt / Keracolor C137 antracietgrijs

Kleuradviezen

Index: 10.02.2023

OTTOSEAL® S 130
De alcoxy sanitair silicone met 
ecologisch onschadelijke Fungitect® 
Zilver-Technologie 

Mapei D 

Keracolor FF OTTOSEAL® S 130

111 silbergrau C71 voegengrijs
130 jasmin C08 jasmijn

Kerapoxy OTTOSEAL® S 130

100 weiß C116 sneeuwwit
111 silbergrau C71 voegengrijs
120 schwarz C04 zwart
130 jasmin C08 jasmijn

Kerapoxy CQ OTTOSEAL® S 130

100 weiß C116 sneeuwwit
111 silbergrau C71 voegengrijs
120 schwarz C04 zwart

Ultracolor Plus OTTOSEAL® S 130

100 weiß C116 sneeuwwit
103 mondweiß C71 voegengrijs
110 manhattan C94 zilvergrijs
111 silbergrau C71 voegengrijs
120 schwarz C04 zwart
130 jasmin C08 jasmijn
240 pergamon C116 sneeuwwit



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: 10.02.2023

OTTOSEAL® S 140
De hotel- en spa silicone met 
dubbele bescherming tegen schimmel 

Mapei D 

Kerapoxy OTTOSEAL® S 140

100 weiß C116 sneeuwwit
110 manhattan C77 zijdegrijs

Kerapoxy CQ OTTOSEAL® S 140

100 weiß C116 sneeuwwit

Ultracolor Plus OTTOSEAL® S 140

100 weiß C116 sneeuwwit
110 manhattan C77 zijdegrijs
111 silbergrau C77 zijdegrijs
120 schwarz C67 antraciet
240 pergamon C116 sneeuwwit

Kleuradviezen

Index: 10.02.2023

OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone 

Mapei D 

Keracolor FF OTTOSEAL® S 70

111 silbergrau C71 voegengrijs
114 anthrazit C137 antracietgrijs
130 jasmin C08 jasmijn

Keracolor FL-S OTTOSEAL® S 70

294 basalt C137 antracietgrijs

Keracolor GG OTTOSEAL® S 70

114 anthrazit C137 antracietgrijs

Keracolor SF OTTOSEAL® S 70

100 reinweiß C01 wit

Kerapoxy OTTOSEAL® S 70

111 silbergrau C71 voegengrijs
114 anthrazit C137 antracietgrijs
120 schwarz C04 zwart
130 jasmin C08 jasmijn
143 terracotta C32 zandrood structuur

Kerapoxy CQ OTTOSEAL® S 70

111 silbergrau C71 voegengrijs
113 zementgrau C18 sanitairgrijs
114 anthrazit C137 antracietgrijs
120 schwarz C04 zwart
146 dunkelbraun C05 bruin
170 krokusblau C45 chinchilla
282 bardigliograu C18 sanitairgrijs



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: 10.02.2023

OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone 

Mapei D 

Ultracolor Plus OTTOSEAL® S 70

100 weiß C6112 mat wit
103 mondweiß C38 lichtgrijs
110 manhattan C43 manhattan
111 silbergrau C71 voegengrijs
112 mittelgrau C6111 mat sanitairgrijs
113 zementgrau C56 betongrijs
119 londongrau C137 antracietgrijs
120 schwarz C04 zwart
130 jasmin C08 jasmijn
137 karibik C84 pergamon
139 puderrosa C82 roodbeige
141 caramel C82 roodbeige
143 terracotta C32 zandrood structuur
170 krokusblau C45 chinchilla
240 pergamon C6112 mat wit
294 basalt / Keracolor C137 antracietgrijs


