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 OTTO professionele handleiding

Voegen in sanitaire ruimtes
perfect afdichten en onderhouden
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Actuele toepassingsvideo's vindt u 

op ons YouTube-kanaal op www.

youtube.de/ottochemievideos
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Inleiding

Tegels en natuursteen – vloeren die lang meegaan en hun waarde behouden

Natuursteen werd altijd al gebruikt als hoogwaardig vloermateriaal.  De geschiedenis van de tegel 
daarentegen begint 2000 v.C. in de Oriënt. De tegel bereikt Europa via de verovering van Spanje  
door de Moren. Zij brengen in het jaar 711 de 'azulejos' (Arabisch: al zulaich = kleine steen) mee.  
In Duitsland begint de industriële productie van tegels in 1852 met de „Mettlacher Platten” van  
Villeroy & Boch.

Beide vloermaterialen hebben gemeen dat vakkundig voegen doorslaggevend is voor de  
duurzaamheid en de fraaie uitstraling. Een foute voeg of voegen met de verkeerde materialen maakt 
alle moeite vergeefs en gaat vooral bij natuursteen gepaard met hoge vervolgkosten. Deze handlei-
ding dient als leidraad en helpt u mogelijke 'valkuilen' te vermijden. U kunt hier zien hoe u vanaf het 
eerste begin – dus vanaf de afdichting van de ondergrond tot aan het voorkomen van schimmelvor-
ming na inbouw – eraan kunt bijdragen dat uw klant lang plezier kan beleven aan zijn prachtige vloer. 
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 5Het OTTOFLEX systeem – Optimale afdichting voor sanitaire ruimtes

Tientallen jaren lang waren sanitaire ruimtes puur functionele, vaak raamloze natte cellen voor de 
lichaamsverzorging. Inmiddels spiegelen badkamers de individuele smaak van hun gebruiker weer 
en zijn een vast onderdeel van de architectuur. Maar niet alleen moeten ze tegemoet komen aan 
persoonlijke wensen, ook moeten ze voldoen aan extreem hoge technische eisen. Want overal waar 
oppervlakken in aanraking komen met water is het belangrijk dat de grond optimaal wordt afgedicht. 
Het OTTOFLEX-systeem biedt perfect op elkaar afgestemde en gecertificeerde systeemcomponen-
ten voor de meest uiteenlopende eisen. 

De correcte afdichting onder tegels en platen (AIV)

De regelgeving voor de nationale normering voor het afdichten van gebouwen werd geactualiseerd 
in de zomer van 2017. De tot dan toe geldende DIN 18195 werd daarbij opgedeeld in 5 nieuwe 
normen: 

DIN 18531   Afdichting van daken evenals van balkons, loggia's en arcades

DIN 18532   Afdichting van berijdbare verkeersoppervlakken van beton

DIN 18533   Afdichting van bouwdelen die met de grond in aanraking komen

DIN 18534   Afdichting van binnenruimtes

DIN 18535   Afdichting van reservoirs en bassins

Ook voor de nieuwe normen gelden de bestaande testberichten conform abP als bewijs!

Voor de afdichting van binnenruimtes met het OTTOFLEX-systeem geldt nu de norm DIN 18534.

Nieuw in DIN 18534 zijn 'waterinwerkingsklassen' in plaats van 'belastingsklassen'. Waarbij de tot 
nu toe bekende belastingsklassen in de norm DIN 18534 grotendeels worden weergeven door de 
waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I. Het OTTOFLEX-systeem met de OTTOFLEX-afdichtbaan,  
de OTTOFLEX-afdichtspecie, de OTTOFLEX-vloeibare folie en de aanvullende producten zoals  
OTTOCOLL® M 500 evenals diverse banden en afdichtmanchetten biedt ook voor de nieuwe  
waterinwerkingsklassen de passende afdichting. 

Bovendien kan het OTTOFLEX-systeem ook worden gebruikt voor verdere toepassingen volgens de 
nieuwe normen DIN 18531, 18533 en 18535. 

Overzichtstabellen waarin is aangegeven welke producten geschikt zijn voor welke  
eisen volgens de nieuwe DIN-normen, vindt u op de pagina's 22-34 in de actuele pro-
fessionele handleiding 'Het OTTOFLEX-systeem' of op www.otto-chemie.de.
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6 Basisregels voor voegafdichting

De begrenzing vindt plaats door rugvulling van de voeg met een geslotencellig  
OTTOCORD PE-B2 rondsnoer of bij te vlakke voegen alternatief met een PE-folie. 

In sanitaire ruimtes gelden de volgende voegdimensies:

De belangrijkste taak van afdichtingskitten is het beschermen tegen stof, wind en water. 
Een optimaal aangepaste afdichtingskit heeft een hoge bestendigheid tegen invloeden van buitenaf, 
zoals bijv. schimmel, is compatibel met aangrenzende materialen zoals bijv. natuursteen en neemt 
blijvend bewegingen op, bijv. bij thermische lengteverandering in de bouwdelen.  
Beslissende criteria voor een duurzame voeg zijn daarom naast de juiste productkeuze een aange-
paste voegdimensie, de correcte opbouw van een voeg en de juiste voorbereiding van het oppervlak.

Bepaling voegdimensies

Voor de voegafdichting met elastische voegafdichtingskitten is de minimale maat voor sanitaire voe-
gen 5 mm en voor bewegingsvoegen in de hoogbouw 10 mm. Van deze minimale eisen zijn alleen 
glasverzegelingen uitgezonderd.  Voor alle andere voegen vloeit de dimensie voort uit de veldgrootte 
van de af te dichten bouwdelen, de te verwachten temperatuursinvloeden en de soort voeg. Zo dient 
bij vloervoegen de voegbreedte ongeveer overeen te komen met de voegdiepte, bij aansluitvoegen 
dient de voegdiepte overeen te komen met ongeveer de helft van de voegbreedte. 

Hechtvlak Voegdiepte

Rugvul-
ling

Dikte af-
dichtingskit

Bij aansluitvoegen dient de dikte van de afdichtings-

kit ongeveer overeen te komen met de helft van de 

voegbreedte. 

Bij vloervoegen dient de dikte van de afdichtingskit onge-

veer overeen te komen met de voegbreedte.

Aansluitvoeg
Voegbreedte

Hechtvlak
Voegdiepte

Rugvul-
ling

Dikte af-
dichtingskit

Vloervoeg
Voegbreedte

Voegafstand Voegbreedte Voegdiepte bij aansluitvoegen Voegdiepte bij vloervoegen

2,0 m 10-12 mm 5-6 mm 10 mm

4,0 m 10-12 mm 5-6 mm 10 mm

6,0 m 14-16 mm 6-7 mm 12 mm

9999758 Fugen im Sanitärbereich perfekt abdichten und pflegen NL 02.12.2019.indd   6 02.12.2019   10:47:06



 7Basisregels voor voegafdichting

Opbouw voeg

Een optimale verhouding tussen voegbreedte en voegdiepte vormt de basis voor een lange levens-
duur van de voeg. Beslissend voor de levensduur is echter het verhinderen van een drieflankenhech-
ting. 

De afdichtingskit moet zich tussen de beide voegflanken vrij 
kunnen bewegen. Alleen zo kunnen uit constructieve en functie-
gebonden eisen voortvloeiende trek- en drukbewegingen, zoals 
bijv. thermische lengteveranderingen van de voegpartners, blij-
vend worden opgenomen. Als hechting van de afdichtingskit aan de voegbodem, dus aan de derde 
flank, niet wordt voorkomen, wordt de bewegingsopname van de afdichtingskit duidelijk verminderd. 
Er ontstaan kerfachtige scheuren waardoor de afdichtingskit volledig kan scheuren of de hechting 
kan losraken.

De diameter van het rondsnoer moet ca. 20% groter zijn dan de voegbreedte, zodat deze met druk 
in de voeg kan worden aangebracht en dan in de voeg blijft zitten in een ovale vorm. 

• OTTOCORD PE-B2 – geslotencellig rondsnoer voor vochtige 
ruimtes en voegen buitenshuis, aangezien geen vochtigheid 
wordt opgenomen (sponseffect bevordert schimmelvorming).

Bij het inbrengen van het geslotencellige rondsnoer moet erop 
worden gelet dat het oppervlak niet wordt beschadigd door 
spits gereedschap.

Als er bij vlakke voegen niet voldoende ruimte is voor een 
rondsnoer, moet er ter voorkoming van een drieflankenhechting 
PE-folie worden aangebracht. 

In de praktijk is er bij vloer-muur-voegen (vooral in sanitaire ruim-
tes) sprake van smalle voegen, waarbij vanwege de smalle dia-
meter van de voeg geen rechthoeksvoeg kan worden gevormd. 
Hier kan een driehoeksvoeg worden gevormd, die vakkundig wordt uitgevoerd door een rondsnoer in 
te brengen ter voorkoming van een drieflankenhechting.

OTTOCORD PUR-H-B3 en 
OTTOCORD PUR-HS-B3 zijn opencellige 
rondsnoeren en niet geschikt voor vochtige ruimtes

Professionele 
tip

Bij vloervoegen dient de dikte van de afdichtingskit onge-

veer overeen te komen met de voegbreedte.

Voegafstand Voegbreedte Voegdiepte bij aansluitvoegen Voegdiepte bij vloervoegen

2,0 m 10-12 mm 5-6 mm 10 mm

4,0 m 10-12 mm 5-6 mm 10 mm

6,0 m 14-16 mm 6-7 mm 12 mm
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8 Basisregels voor voegafdichting

Voorbereiding oppervlakken

Voor een blijvende dichte voeg moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

•  De afdichtingskit zelf is intact en vakkundig geproportioneerd om de bewegingen van de materia-
len te kunnen opnemen (cohesie).

•  De afdichtingskit hecht blijvend en stevig aan de te verbinden materialen (adhesie).

Daarom is naast de juiste keuze van afdichtingskit – afhankelijk van de eisen van de voeg – de voor-
bereiding van het oppervlak van beslissend belang voor een blijvende hechting van de afdichtingskit 
aan de ondergrond. 

De oppervlakken moeten droog, stof- en vetvrij zijn en eveneens vrij zijn van niet-hechtende delen 
(holtes, lakresten, roest, enz.), zodat de afdichtingskit zich daaraan kan hechten. Sommige opper-
vlakken moeten na de reiniging aanvullend met een primer worden voorbehandeld zodat de afdich-
tingskitten zich daaraan kunnen hechten. Primers zijn afhankelijk van het te verbinden materiaal. Let 
daarom op de productspecifieke opmerkingen in het desbetreffende technische gegevensblad. 

Behandeling met een primer komt niet in de plaats van reiniging van de hechtvlakken. 
Het gebruik van primers geeft echter bij elke vervoeging een optimaal hechtgedrag en 
verhoogt daarmee de levensduur van de voegverbinding.
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 9Basisregels voor voegafdichting

Primer

Toepassingen met natuursteen 

OTTO Primer 1102 – de zandsteen primer – tolueenvrij.
Verbetert de hechting van de natuursteen silicone OTTOSEAL® S 70, OTTOSEAL® S 80,  
OTTOSEAL® S 117, OTTOSEAL® S 130 en OTTOSEAL® S 140 op zandsteen.
OTTO Primer 1216 – Verbetert de hechting van OTTOSEAL® S 70, OTTOSEAL® S 80,  
OTTOSEAL® S 117, OTTOSEAL® S 130 en OTTOSEAL® S 140 op natuursteen, kunst- en bewerkt 
betonsteen.

Toepassingen met metaal 

OTTO Cleanprimer 1101 – De hechtingsverbeteraar 
Reinigt en verbetert de hechting op gecoate en ongecoate metallische materialen en verschillende 
kunststoffen (bijv. pvc, sanitair acryl). 

OTTO Primer 1216 – De silicone natuursteen & metaal primer.
Verbetert de hechting op metallischen materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, eloxal, koper,  
messing, verzinkt staal en chroom) en gecoate metalen (bijv. email, roestwerend behandeld ijzer). 
Ook geschikt voor sommige kunststoffen.

Toepassingen op zuigende ondergronden.

OTTO Primer 1215 – De silicone primer voor zuigende ondergronden. 
Verbetert de hechting op minerale materialen (bijv. beton, pleister, cellenbeton) en op zuigende  
ondergronden (bijv. gips, vezelcement, hout).

Toepassingen in permanent natte omgevingen

OTTO Primer 1218 – De silicone primer voor permanent natte toepassingen.
Verbetert de hechting bij permanent natte belasting, bijv. voor het zwembad silicone  
OTTOSEAL® S 18 op minerale materialen (bijv. beton, specie, voegspecie) en  
OTTOSEAL® S 70 / OTTOSEAL® S 140 op natuursteen.
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10 PRAKTIJK- De perfecte voeg

Voorbereiden van de voeg

Vóór het afvoegen moeten een aantal belangrijke voorbereidende werkzaamheden worden verricht. 
Het stofvrij maken van voeg en hechtflanken is absoluut noodzakelijk. Als de voeg nat is gereinigd 
moet men deze beslist drogen of wachten tot de voeg vanzelf opgedroogd is. Bij natuursteen, en 
dit geldt vooral voor zandsteen, is het verder van elementair belang, dat de voegen al direct voor het 
gronderen worden afgeplakt. Vooral deze steensoort is gevoelig voor vlekken veroorzaakt door de 
grondering, het voegenglad of ook door resten van niet goed opgebrachte afdichtingskit. Maar ook 
bij andere soorten natuursteen is het aan te raden de voegen netjes af te plakken om een optimaal 
resultaat te bereiken. De volgende afbeeldingen laten de optimale voorbereiding van een voeg aan de 
hand van een tegelvoegwerk zien.

We raden aan de tegels voor het gronderen en 
voegen af te plakken. 

1.  Reiniging van de hechtflanken met de pas-
sende OTTO Cleaner en een zachte doek. 
De voegflanken moeten vrij van vuil, stof en 
vet zijn.

2.  Rugvulling van de voeg met het passende 
rondsnoer OTTOCORD PE-B2. De omvang 
van het rondsnoer moet zodanig zijn dat het 
met een zekere druk moet worden aange-
bracht.  
Daarbij moet erop worden gelet dat het 
rondsnoer zelf niet wordt beschadigd. Alleen 
op die manier wordt gegarandeerd dat de 
voeg geheel wordt gevuld en de voegdiepte 
daardoor begrensd is. 

3.  Gronderen van de hechtflanken met  
een passende primer of bijv. OTTO Clean-
primer 1101 o.a. voor sanitair-acryl. Het 
aanbrengen van de primer op gladde niet 
zuigende ondergronden dient met een  
schone doek en op zuigende ondergronden 
met een kwast plaats te vinden.
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 11PRAKTIJK- De perfecte voeg

Het gladstrijken van afdichtingskit

Hiervoor een schone bak vullen met het OTTO 
voegenglad 

De OTTO Fugenfux of een andere kitstrijker van 
OTTO wordt bevochtigd met het passende  
voegenglad.

Om vlekken op bekledingen te voorkomen mag er 
geen voegenglad op de voegen worden gespoten 
of ongecontroleerd met een kwast op afdichtingskit 
en voegranden worden aangebracht.  
Bij het aanbrengen met een kwast uitsluitend de 
afdichtingskit gericht bevochtigen met een schone 
kwast met weinig voegenglad (of weinig OTTO 
voegenglad marmer-silicone bij bekledingen van 
natuursteen) en de afdichtingskit daarna afmessen 
en gladstrijken. 

Aanbrengen en afmessen van de afdichtingskit

De volgende afbeeldingen tonen het aanbrengen en afmessen van de afdichtingskit aan de hand van 
een tegelvoegwerk.

 Inspuiten van de afdichtingskit  
Nadat in de voeg met het passende OTTO PE-B2 
rondsnoer een rugvulling is aangebracht, wordt 
de resterende ruimte in de voeg opgevuld met 
de passende afdichtingskit®. De voeg moet zo 
gelijkmatig mogelijk worden gevuld.  

Let erop dat bij het gladstrijken van horizontale voegen geen holle groef mag ontstaan. 
Alleen een juiste driehoekvormige kitvoeg garandeert dat bijvoorbeeld bij voegwerk in 
sanitaire ruimtes geen stoffen op de voeg achterblijven die een optimale voedingsbodem 
voor de vorming van schimmelaanslag zijn, zoals restanten van lichaamsverzorgingsmid-
delen, schoonmaakmiddelen, haren of huidresten.

Doordat de kitstrijker herhaaldelijk in het voegenglad wordt ingedoopt, 
worden daar onbedoeld silicone partikels in overgebracht. Het voegenglad dient daarom 
regelmatig te worden vernieuwd om te voorkomen dat deze partikels dan terug worden 
overgebracht op aangrenzende oppervlakken en deze verontreinigen. 

Professionele 
tip
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12 Correct gladstrijken

Tegels en natuurstenen zijn waardevolle muur- en vloerbekledingen die pas een harmonieus  
totaalbeeld vormen als ze perfect zijn gevoegd. Maar ook andere bouwdelen die worden  
verbonden door een voeg worden optisch verfraaid met perfect voegwerk. 

Daarom is het uiterst belangrijk dat het voegen vak- en deskundig wordt uitgevoerd.  
Verkleuringen van de steen of onregelmatigheden in de voeg evenals andere optische  
gebreken moeten daarom worden vermeden. 

OTTO voegenglad 
OTTO voegenglad is perfect voor het gladstrijken van afdichtingskitten van silicone, 
MS-hybride-polymeer en polyurethaan. Het OTTO voegenglad kan worden  
verdund in de verhouding 2 delen voegenglad en 1 deel water. 
Met dit mengsel kan de voeg zeer gemakkelijk worden gladgestreken.

OTTO geconcentreerd voegenglad
Naast het OTTO voegenglad is er nu het nieuwe huidvriendelijke OTTO geconcen-
treerd voegenglad voor het perfect gladstrijken van afdichtingskitten van silicone,  
MS-hybride-polymeer en polyuerethaan.

Voor perfecte resultaten dient het concentraat te worden verdund in  
de verhouding 1 deel geconcentreerd voegenglad en 3 delen water. 
Het concentraat is niet geschikt voor marmer en andere natuurstenen.

OTTO voegenglad marmer-silicone 
Het OTTO marmer-silicone voegenglad marmer-silicone mag alleen onverdund  
worden gebruikt.

Er mag geen voegenglad achterblijven en opdrogen op de silicone voeg en op 
aangrenzende oppervlakken, aangezien opgedroogde resten eventueel optisch nadelig 
kunnen werken (matte/lichte vlekken). In het algemeen raden we aan het voegenglad zo 
spaarzaam mogelijk te gebruiken, dus de kitstrijker bijv. slechts licht te bevochtigen of 
het voegenglad met een kwast gericht aan te brengen op het silicone oppervlak. Resten 
van voegenglad moeten nog voor het opdrogen worden verwijderd met schoon water.  
Het gladstrijken van matte kleuren vormt een speciaal geval. Hier moet de kitstrijker 
alleen maar in het voegenglad worden gedoopt en moet de voeg slechts één keer 
worden afgestreken. Hoe vaker de voeg wordt behandeld met voegenglad, des te 
sterker gaat het matte effect verloren en wordt de voeg glanzender.
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 13Correct gladstrijken

Speciaal geval natuursteen

Let op: Voor natuurstenen mag uitsluitend OTTO voegenglad marmer-silicone worden gebruikt.  
Na het voegen met de OTTO natuursteen silicone wordt het silicone gemodelleerd met OTTO  
voegenglad marmer-silicone. Als het voegenglad niet vanzelf kan afvloeien uit de voeg, raden we  
aan het voegenglad zo spaarzaam mogelijk te gebruiken, de kitstrijker dus bijv. slechts licht te  
bevochtigen. Om vlekken/verkleuringen op de natuursteen te voorkomen moet overtollig  
voegenglad voor het opdrogen worden verwijderd met schoon water.

Resten op natuursteen
Als bij het voegen van natuursteen afwasmiddel wordt gebruikt bestaat het grote gevaar dat er door 
tensiden veroorzaakte vlekken achterblijven op het natuursteenoppervlak. Deze vlekken, die eruit zien 
als vet, zijn zelfs niet meer met water en reinigingsmiddelen uit de steen te verwijderen. 
Bij het gladstrijken met onverdund OTTO voegenglad marmer-silicone is het gevaar van vlekkenvor-
ming door het gebruik van optimaal geschikte grondstoffen sterk verminderd. Met name bij gevoe-
lige, rauwe en zuigende natuursteenoppervlakken moet bijv. door het afplakken van de voegranden 
worden voorkomen dat de afdichtingsmassa bij het gladstrijken in het natuursteenoppervlak wordt 
gedrukt, wat minder fraaie vlekken tot gevolg heeft, die later niet kunnen worden verwijderd.

Gladmakende werking
Bij het gladstrijken met afwasmiddel is de mengverhouding vaak zodanig, dat er weinig afwasmiddel 
in water wordt opgelost. Daarmee is de gladmakende werking sterk beperkt.  
OTTO voegenglad, OTTO geconcentreerd voegenglad en het OTTO voegenglad marmer-silicone 
zijn geoptimaliseerd om afdichtingskit perfect glad te strijken. De juiste mengverhouding vindt u op 
pagina 12 dan wel in het desbetreffende technische gegevensblad.

Beschadiging van het oppervlak van de afdichtingskit.
Afwasmiddelen hebben een vetoplossende werking. Als de voeg wordt gladgestreken met afwas-
middel bestaat het gevaar dat silicone bestanddelen worden losgeweekt uit het oppervlak. Daardoor 
wordt het oppervlak stomp en mat en bij latere reinigingen kan dit een verder afschuren van silicone 
met minder fraaie slierten tot gevolg hebben.  
Bij het OTTO voegenglad, OTTO geconcentreerd voegenglad en het OTTO voegenglad  
marmer-silicone kan dit door het gebruik van moderne grondstoffen niet gebeuren.  
Het oppervlak wordt optimaal gladgestreken, zodat de gewenste oppervlaktesterkte  
en een zijdeachtige glans het resultaat zijn.

Resten op het oppervlak van de afdichtingskit
De tensiden, die normale afwasmiddelen bevatten, blijven op het oppervlak van de afdichtingskit 
zichtbaar als witte vlekken achter.  
Met het OTTO geconcentreerd voegenglad en het OTTO voegenglad marmer-silicone wordt ook dit 
effect vanwege de optimaal geschikte grondstoffen voorkomen.

Afwasmiddelen, die graag gebruikt worden als goedkoop voegenglad, zijn juist in  
vochtige ruimtes ongeschikt, aangezien ze organische resten bevatten die dan direct  
als voedingsbron dienen voor schimmel!
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14

Verdere informatie voor correcte 
voegen en informatie ter voorkoming van schimmel vindt u in de professionele handleidingen 
'Voegen perfect aanbrengen' en 'Schimmelaanslag'.

Onderhoud en reiniging van voegen

Het reinigen van de elastische sanitaire voegen dient regelmatig plaats te vinden met in de handel 
verkrijgbare waterige neutrale of alkalische reinigingsmiddelen. Zure reinigingsmiddelen (bijv. 
citroen- of azijnreiniger) zijn minder aan te raden, aangezien micro-organismen zich in een zure 
omgeving sterker kunnen vestigen en vermeerderen en zo schimmelvlekken kunnen ontstaan. 
De reinigingsmiddelen dienen geen intensieve kleur te hebben en dienen geen jodium, broom en 
aldehyde te bevatten, om verkleuringen van de afdichtingskit te voorkomen. Bij een sterkere ver-
ontreiniging van de afdichtingskit raden we aan deze te reinigen met OTTO Cleaner T of een ge-
schikte alcoholreiniger. De elastische voegen dienen in de tijd waarin de vochtige ruimte niet wordt 
gebruikt schoon en droog te worden gehouden. De beste voorzorgmaatregel na gebruik van de 
douche/badkuip is de elastische voegen af te spoelen met schoon water en daarna de voegen af 
te drogen. Daardoor worden zeepresten en resten van lichaamsverzorgingsmiddelen en daarna 
vocht verwijderd, zodat micro-organismen geen kans krijgen zich te vestigen en te vermeerderen 
op de elastische voegen en daar schimmelvlekken te veroorzaken. Preventief moet ook worden 
gezorgd voor een voortdurend goede ventilatie van de sanitaire ruimtes. We raden aan om naast 
de regelmatige reiniging van de elastische voegen in bepaalde afstanden (al naar gelang de 
frequentie en de omstandigheden ter plaatse) OTTO anti-schimmelspray te gebruiken. Dit kan bij-
dragen tot een verlengde schimmelbescherming en een verlenging van de onderhoudsintervallen; 
bovendien kunnen schimmelvlekken in het beginstadium effectief worden verwijderd.

Belangrijke praktische tips ter voorkoming van schimmel
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Correct afmessen: Juiste voegengeometrie:

Er moet zo spaarzaam mogelijk worden 
omgegaan met het voegenglad, zodat er weinig 
resten achterblijven op de afdichtingskit.  
Afwasmiddelen, die graag gebruikt worden als 
goedkoop voegenglad, zijn juist in vochtige 
ruimtes ongeschikt, aangezien ze organische 
resten bevatten die dan direct als voedingsbron 
dienen voor schimmel!

De voeg moet zo worden aangebracht dat zich 
daar geen vocht in kan verzamelen of ophopen 
(holle groef vermijden!).

Raadpleeg ook het technische gegevensblad van de OTTO anti-schimmelspray.

Sanitaire voegen correct uitvoeren

Het correct voegen van sanitaire voegen speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van schimme-
laanslag.

Vakkundige voegsaneringen ter voorkoming van schimmel

De eerste stap dient een analyse te zijn van de mogelijke oorzaken voor deze verschijningsvorm.  
Bouwsubstantie, ondergrond, ruimtes, ventilatie, temperatuur evenals onderhoud en reiniging vol-
gens een naar de behoeften opgesteld reinigingsplan met basische reinigingsmiddelen. Alleen als de 
oorzaken worden herkend en passende maatregelen worden getroffen is een blijvend succesvolle 
sanering mogelijk.

Bij de sanering moeten de oude afdichtingskit en het oude rondsnoer grondig en volledig worden 
verwijderd. Het is belangrijk dat de daarbij verwijderde afdichtingskit via een zo kort mogelijk traject 
in een geschikte bak wordt gedaan, om aangrenzende bouwdelen niet te besmetten met schimmel-
sporen.

Daarna moeten het betreffende voegengebied, de voegondergrond, de voegflanken evenals  
aangrenzende bouwdeeloppervlakken en harde voegen beslist worden behandeld met OTTO anti-
schimmelspray. De aangrenzende bouwdelen dienen na ca. 10 minuten te worden gereinigd met 
water. De hechtflanken zelf moeten worden gereinigd met OTTO cleaner T. De OTTO anti-schimmel-
spray kan in de voeggrond blijven.

Als deze maatregelen niet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd kan er ondanks de fungicide uitrusting 
van de voeg zeer snel weer schimmelaanslag optreden, omdat de schimmelsporen onder de  
afdichtingskit nog in de voeg voorhanden zijn.

Belangrijke praktische tips ter voorkoming van schimmel
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16 De juiste productkeuze

OTTOSEAL® S 130 OTTOSEAL® S 140

OTTOSEAL® S 18 Anti-schimmelspray

Het alkoxy sanitair silicone met 
ecologisch onschadelijke 
Fungitect® zilver-technologie

De siliconenkit op alkoxy-basis biedt met de 
OTTO Fungitect® zilver-technologie  
bescherming  tegen schimmel in  
gereglementeerde toepassingsgebieden.

Het hotel- en spa silicone met 
dubbele bescherming  
tegen schimmel

Hoog-actief fungicide plus de  
OTTO Fungitect® zilver-technologie bieden 
samen een hoogwaardige en lang  
aanhoudende bescherming tegen schimmels 
voor zwaar belaste silicone voegen. 

Het silicone voor
zwembaden

Voor voegen in onderwateromgevingen -  
extreem bestendig tegen permanente  
belasting door water en chloor.

Anti-schimmelspray

Verwijdert betrouwbaar en duurzaam schim-
mel, algen en mos
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 17De juiste productkeuze

OTTOSEAL® S 100 OTTOSEAL® S 121

Het premium  
sanitair silicone

Onovertroffen verwerkingseigenschappen 
voor de klassieke sanitaire toepassingen in 
een uniek kleurenscala.

Het premium geurarme  
sanitair silicone

Voor gebruik in geurgevoelige omgevingen.

OTTOSEAL® S 70 OTTOSEAL® S 80

Het premium  
natuursteen silicone

Met garantie tegen randzonevervuiling bij  
natuursteen in veel glanzende en matte 
kleuren evenals structuurverven.

Het premium alkoxy- 
natuursteen-silicone

Het geurarme natuursteen-silicone met gar-
antie tegen randzonevervuiling.
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18 De juiste productkeuze

Uitdaging schimmelwering 

Aan silicone voor sanitaire ruimtes worden gewoonlijk fungiciden toegevoegd die in staat zijn  
schimmels te doden of op zijn minst de groei ervan te belemmeren. Deze fungiciden worden echter 
slechts in geringe hoeveelheden toegevoegd om te voorkomen dat ze zelf een gezondheidsrisico 
vormen. Bovendien worden ze in de loop van de tijd uitgespoeld, wat hun effectieve werkingsduur 
beperkt.

Ondanks de aan de afdichtingskit toegevoegde fungiciden is schimmel in vochtige ruimtes op lange 
termijn dus altijd een probleem. 

De professionele anti-schimmel-producten van OTTO bieden hier pluspunten met de  
milieuvriendelijke OTTO Fungitect® zilver-technologie!

In tegenstelling tot conventionele fungiciden wordt de OTTO Fungitect® zilver-technologie ook bij 
sterke waterbelasting niet uit de afdichtingskit gespoeld en behoudt deze dus ook op lange termijn 
zijn werking.

Voordelen van de OTTO Fungitect® zilver-technologie:

• Zilver is al sinds honderden jaren bekend als antimicrobiële werkstof en wordt vandaag de dag 
op de meest uiteenlopende manieren in zalven en crèmes ter genezing van wonden evenals in 
oogdruppels gebruikt

• Zilver is milieuvriendelijk

• Het is bekend dat micro-organismen geen resistentie tegen zilver kunnen ontwikkelen, dat 
wil zeggen dat ze niet aan de werkzame stof 'gewend' kunnen raken: de werking blijft dus 
behouden 

• In tegenstelling tot conventionele fungiciden wordt de  OTTO Fungitect® zilver-technologie 
ook bij sterke waterbelasting niet uitgespoeld en kan zodoende gedurende een langere  
periode effectief zijn

• De periodes tussen de onderhoudsbeurten kunnen verlengd worden en de vervanging van de 
elastische voegen kan langer uitgesteld worden 
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 19De juiste productkeuze

Uitdaging schimmelwering

Niet alle zilver is hetzelfde - Waarom OTTO geen gebruik maakt van nano-zilverdeeltjes.

Het ionische zilver in de OTTO Fungitect® zilver-technologie heeft niets te maken met de 
nano-zilverpartikels, waarvan wordt vermoed dat ze schadelijk voor de gezondheid zijn. 

Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Zilver-nanopartikels
OTTO Fungitect® 
zilver-technologie

metallisch
chemische vorm van 

zilver
ionisch

tot 300 nm partikelgrootte › 600 nm tot 20 µm

1.000 tot 10.000 ppm; 
hoge concentratie 

noodzakelijk

vereiste  
zilverconcentratie

25 tot 300 ppm; 
lage concentratie 

toereikend

celpenetratievermogen 
vlg. Umweltbundesamt, 

belasting afvalwater

risico‘s voor  
gezondheid en milieu

geen celpenetratievermo-
gen; geringe  

belasting afvalwater
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20 De juiste productkeuze

Uitdaging natuursteen

Natuursteen: bescherming en schoonheid

Het voegen van natuursteen onderscheidt zich duidelijk van andere voegwerkzaamheden. Reden 
hiervoor zijn enerzijds de extreme toepassingsgebieden en anderzijds de meest uiteenlopende  
materiaaleigenschappen waarmee men rekening dient te houden. Naast een zuiver esthetische  
functie, moet deze kit voor natuursteen de steen zelf en de onderconstructie betrouwbaar en op 
lange termijn beschermen tegen binnendringend water en chemicaliën.

Het gevaar van oliehoudende weekmakers

Een nadeel van veel conventionele siliconen is het aandeel oliehoudende weekmakers die door 
warmte en/of druk in het randgebied van de steen terechtkomen, waar ze lelijke en onacceptabele 
randen achterlaten. 

Permanente belasting door water

Een permanent sterke belasting door water vormt een speciale uitdaging voor afdichtingskit.
De fungiciden in de afdichtingskit moeten bestand zijn tegen uitspoeling. Bij een sterke
permanente natte belasting is ionisch zilver bijzonder geschikt als fungicide, zoals dit te vinden is in
de OTTO Fungitect® zilver-technologie.

Fysische en chemische belasting

Er zijn nog meer, puur technische, eisen waaraan een afdichtingskit voor natuursteen blijvend moet 
voldoen:
daartoe behoren UV-bestendigheid, stevige hechting op de meest uiteenlopende materialen,  
flexibiliteit onder druk en bij trek, evenals hoge breuktaaiheid.

Het optreden van lelijke 
'vetranden' aan de randzone, 

veroorzaakt door onge-
schikte afdichtingskitten die 
weekmakers afgeven aan de 

natuursteen.
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Compleet programma voor de natuursteenvoeg

OTTO biedt verwerkers met de afdichtingskitten voor natuursteen  OTTOSEAL® S 70,  
OTTOSEAL® S 80, OTTOSEAL® S 130 en OTTOSEAL® S 140 een onderling afgestemd en  
compleet programma voor de afdichting van voegen. 
Daarmee is gewaarborgd dat de individuele componenten in hun samenspel een vakkundig  
aangelegde voeg met het gewenste resultaat opleveren. Naast geschikte reinigingsmiddelen en 
primers voor alle ondergronden evenals ronde PE-snoeren voor alle gangbare voegbreedtes levert 
OTTO ook een huidvriendelijk voegenglad met dermatologisch geteste ingrediënten die het risico  
van vlekvorming op steen en voeg minimaliseren en afgestemd zijn op gevoelige marmer– en natuur-
stenen. De optimale vormgeving voor de voeg kan worden gerealiseerd met behulp van een  
kunststof spatel ('OTTO voegenboy').

Welke primer past bij welke steen?

De hoedanigheid en omschrijving van de steensoorten kunnen vaak sterk verschillen. In geval  
van twijfel adviseren wij u onze afdeling toepassingstechniek te raadplegen en bijv. bij zeldzame 
steensoorten zelf de hechting te testen.

De juiste productkeuze
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50 miljoen jaar en meer 
heeft natuursteen nodig 

gehad om zich te vormen. 
Een verkeerde afdich-

tingskit kan dit werk van 
de natuur in een kort 

tijdsbestek vernietigen.
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Verkoop (offertes, informatie etc.)
tel.: +49-8684-908-540
fax: +49-8684-908-549
e-mail: export@otto-chemie.de

Toepassingstechniek
tel.: +49-8684-908-460
fax: +49-8684-908-469
e-mail: tae@otto-chemie.de

 Opdrachtafhandeling (bestellingen)
tel.: +49-8684-908-310
fax: +49-8684-1260
e-mail: mab@otto-chemie.de

U aangeboden door:

Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op www.otto-chemie.de onder de rubriek Informatie over 
goedkeuringsmarkeringen. Eisen en testcriteria van de DGNB evenals LEED kunt u vinden op www.dgnb.de resp. 
www.german-gba.org. Wij wijzen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlijke producten beoordelen, maar altijd de 
duurzaamheid van een compleet bouwproject.

De gegevens in dit document zij n in overeenstemming met de stand van zaken op het moment van de druk, zie index. Bij  een nieuwe 
editie vervalt deze editie. Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen 
is het in elk geval noodzakelij k, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrij ke producteigenschappen vóóraf te testen en in de 
praktij k te toetsen. Let hierbij  op de gegevens in de desbetreffende technische specifi catiebladen! U vindt deze op het Internet 
onder www.otto-chemie.nl. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfi ng, Duitsland

Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-1260

E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.nl In
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