
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfi ng, Duitsland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.nl

Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op www.otto-chemie.nl 
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  wĳ zen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlĳ ke producten beoordelen, 
maar altĳ d 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 toepas-
singen 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.

OTTO productinformatie
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Kwaliteit zorgt voor binding

 A Uiterst waterbestendig

 A Geschikt voor 
natuursteen

 A Elastische verlijmingen

 A Hecht op  
vochtige ondergronden

OTTOCOLL® M 500
De extreem waterbestendige 
premium hybride-lijm

Duurzame afdichting

OTTOCOLL® M 500 past perfect bij
OTTOFLEX® System bindingsafdichtingen

Professionele accessoires voor een  
perfecte toepassing met OTTOCOLL® M 500

OTTOFLEX® Afdichtbaan 
OTTOFLEX® Vloerafdichtingmanchet 
OTTOFLEX® Flexibel manchet 
OTTOFLEX® Wandafdichtingmanchet 
OTTOFLEX® Binnen- en Buitenhoeken 
OTTOFLEX® Afdichtband 
OTTOFLEX® Project afdichtband 
OTTOFLEX® Afdichtband voor badkuiprand

OTTO Handdoseerpistool H 17 
OTTO Cleaner T 
OTTO Primer 1216 
OTTO Spuitmond met plat mondstuk



1K hybride-polymeer STP-lijm
voor binnen en buiten

Makkelijk voor binnen en buiten
De eersteklas hybride-lijm OTTOCOLL® M 500 is de 
ideale keuze voor elastische en spanningverdelende 
verbindingen tussen een grote verscheidenheid 
aan materialen. Door zijn zeer goede hechtings- en 
verwerkingseigenschappen kan de lijm zonder prob-
lemen op vele ondergronden worden gebruikt, zonder 
voorbehandeling met een primer. Verlijming is zelfs 
mogelijk op vochtige ondergronden. Wanneer de lijm 
is uitgehard, is hij ook uiterst waterbestendig.

Gemakkelijk om mee  
te werken

Universeel en betrouwbaar

Speciaal geval: gelakt glas
OTTOCOLL® M 500 is een absoluut onmisbare lijm bij trendy 
gelakt glas en is bovendien bestand tegen blootstelling aan 
water. Voor een optimale hechting wordt het in rillen op de 
ondergrond aangebracht.

Ervaar meer over OTTOCOLL® M 500
Meer informatie over het product vindt  
u op onze website www.otto-chemie.nl 
of in de OTTO-app.

Verlijmen in de buurt van levensmiddelen en 
Verlijmen van gelakt glas

Verlijming in het OTTOFLEX® bindingsafdichtingen

Geschikt voor 
natuursteen

Elastische verlijmingen

Hecht op  
vochtige ondergronden

Uiterst waterbestendig

Verlijming in het 
OTTOFLEX® System 

bindingsafdichtingen  

Verlijmen in de buurt van 
levensmiddelen

Verlijmen van gelakt glas

Hybride lijmen en hun eigenschappen

Waterbestendig

Weersbestendigheid

Temperatuurbestendigheid

UV-bestendigheid
Spanningsnivellerend/
Elasticiteit
Hechtsterkte


