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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

OTTOSEAL® M 390
De vloerafdichtingkit
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De professionals voor 
alle vloeren

Kwaliteit zorgt voor binding

 A Sterk mechanisch 
belastbaar

 A Extreem elastisch

 A Goede bestendigheid 
tegen chemicaliën

 A Hard vrijwel krimpvrij uit

OTTOSEAL® M 390
De allrounder verenigt vele productvoordelen en kan voor talrijke vloer- en 
aansluitvoegen worden gebruikt. Met zijn schuur- en overschilderbaarheid 
is hij ook geschikt voor houten vloeren.

OTTOSEAL® S 51
De professional voor kunststofvloeren overtuigt door zijn grote keuze in 
kleur en is door de bouwstofklasse B1-keuring ook geschikt voor bijzondere 
eisen, zoals bijv. vluchtwegen.

OTTOSEAL® S 34
Door zijn extreem hoge belastbaarheid is OTTOSEAL® S 34 de eerste keuze 
voor zwaar belaste voegen of bij een hoge chemische belasting.

OTTOSEAL® S 125
De vloersilicone OTTOSEAL® S 125 is ook goedgekeurd voor gebruik in sani-
taire omgevingen en biedt een grote keuze in kleuren, inclusief matte tinten.

OTTOSEAL® A 221 Parkett
De beproefde parketvoegmassa blinkt uit door zijn schuur- en over-
schilderbaarheid, evenals het uitgebreide assortiment in vele gangbare 
parketkleuren.

Nieuw
!

Ervaar meer over 
OTTOSEAL® M 390
Meer informatie over het product vindt 
u op onze website www.otto-chemie.nl 
of in de OTTO-app.



De professional voor 
vloer- en aansluitvoegen

De toepassingen 
in één overzicht

De OTTO-verwerkingstip
Voor een eenvoudigere ver-
werking en een perfecte voeg 
adviseren wij het gebruik van 
OTTO afwerkzeep resp. OTTO 
geconcentreerde afwerkzeep.

Extreem elastisch

Goede bestendigheid 
tegen chemicaliën

Hard vrijwel krimpvrij uit

Sterk mechanisch 
belastbaar

Wand- en vloer aansluit-
voegen bij kunststof- en 

designvloerbedekkingen 
van rubber, linoleum, 

vinyl en PVC

Zwaar belaste vloer- en 
aansluitvoegen, zoals 

bijv. in de industriële en 
levensmiddelensector

Wand- en vloer aansluit-
voegen bij parket-, 

 laminaat-, kurkvloeren 
en houten delen

Zwaar belaste vloer- en aansluitvoegen, zoals bijv. in de 
industriële en levensmiddelensector

Wand- en vloer aansluit voegen bij parket-,  laminaat-, kurk-
vloeren en houten delen

Wand- en vloer aansluitvoegen bij kunststof- en designvlo-
erbedekkingen van rubber, linoleum, vinyl en PVC

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

De alleskunner op vloerengebied
Voegen in het vloergedeelte staan vaak bloot aan 
grote belastingen. Dat kunnen niet alleen mecha-
nische, maar ook chemische belastingen zijn. 
De nieuwe vloerafdichtingkit OTTOSEAL® M 390 blinkt 
hier uit, omdat hij ondanks zijn hoge elasticiteit en 
goede verwerkbaarheid in uitgeharde toestand een 
robuust en zeer belastbaar oppervlak biedt. Hij is 
tevens een echt multitalent en uitstekend geschikt 
voor dilitatie- en aansluitvoegen met diverse vloer-
bedekkingen. In de industriële sector voldoet de 
nieuwe vloerafdichtingkit aan de hoogste eisen, 
daarnaast is hij dankzij de ISEGA-veiligheidsverklaring 
gewoon gemaakt voor toepassingen in de buurt 
van levensmiddelen.


