
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 Overschilderbaar  
met producten voor 
houten vloeren

 A Siliconenvrij

 A Duurzame en  
robuuste voeg

 A RAL-montage

OTTOSEAL® M 360
De hybride afdichtingskit voor 
afdichten van voegen aan gevels

 A Structuur-look

 A Overschilderbaar  
met producten voor 
houten vloeren

 A Siliconenvrij

 A RAL-montage

Toepassingen

 A Gevelwerk conform 
DIN 18540-F

 A Afdichten van 
voegen in gevels, 
metaalbouwconstructies

OTTOSEAL® M 361 
De professionele  
afdichtingskit met structuur

Perfecte uitstraling met structuur
Door zijn korrelige structuur past OTTOSEAL® M 361 zich 
perfect aan de pleisterstructuur van een gevel aan en 
garandeert zo een uniform totaalresultaat.

OTTO-produ
cttip!



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

Perfect voor bouwconstructies en uitzetvoegen
De siliconenvrije hybride afdichtingskit 
OTTOSEAL® M 360 is sneldrogend, krimpvrij en hardt 
uit zonder luchtbellen. De kit is overschilderbaar 
en zorgt daarmee voor een optimaal resultaat voor 
diverse bouwtoepassingen en uitzetvoegen binnen en 
buiten, en dat gedurende een lange tijd. De afdich-
tingskit is ook uitstekend geschikt voor het dichten 
van scheuren en gaten in gevels en binnenmuren, 
b.v. bij steigerbouw en schilderwerkzaamheden. 
Bovendien is de afdichtingskit ook geschikt voor de 
structurele verbinding of de verbindingsvoeg tussen 
raam en gevel.

De professionele afdichtingskit 
voor binnen en buiten

De toepassingen 
in één overzicht

Verspuitbaar afdichtingssysteem voor RAL-montage
OTTOSEAL® M 360 is bij uitstek geschikt voor de RAL-montage 
van ramen en deurelementen. Het kan gebruikt worden voor 
zowel de binnen- als buitenafdichting.

Ervaar meer over OTTOSEAL® M 360
Meer informatie over het product vindt  
u op onze website www.otto-chemie.nl  
of in de OTTO-app.

Gevelwerk conform DIN 18540-F

Bewegings- en aansluitvoegen in beton- en prefab  
schuimbeton elementen

Afdichten van voegen in gevels, metaalbouwconstructies

Siliconenvrij

Duurzame en  
robuuste voeg

RAL-montage

Overschilderbaar  
met producten voor 
houten vloeren

Gevelwerk conform 
DIN 18540-F

Afdichten van 
voegen in gevels, 

metaalbouwconstructies

Bewegings- en  
aansluitvoegen in  
beton- en prefab  

schuimbeton elementen

Lijmen van OTTO-
bouwaansluitbanden

Afdichten van  
aansluitvoegen op 

bouwelementen 


