
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 Zeer wrijfvast

 A Zeer goed hechting  
op vele ondergronden

 A Uitstekende vroegtijdige 
belastbaarheid

 A Niet corrosief

OTTOSEAL® S 110
De premium bouwsilicone

Reiniger 
Grondering 
Rondsnoer/Rugvulling 
Handdoseerpistools 
Afwerkzeep 
Fugenboy 
Siliconeverwijderaar 
Antischimmelspray (voor renovatie)

OTTO Kleurenkaarten

OTTO Kleurenkaart klein

Altijd de juiste kleur

Omdat OTTOSEAL® S 110 in veel verschillende kleuren verkrij-
gbaar is, kan altijd een optisch perfect afgestemd resultaat 
worden bereikt. De juiste kleurkeuze wordt vergemakkelijkt door 
onze kleurenkaarten van hoge kwaliteit met originele kleurstalen.

Professionele accessoires van OTTO



1K silicone-afdichtingskit op oximbasis  
neutraal vernettend - MEKO-vrij
voor binnen en buiten

Een afdichtingskit, talrijke 
toepassingsmogelijkheden
De neutraal uithardende premium bouwsilicone 
OTTOSEAL® S 110 is de allrounder onder de OTTO-
kitten. Of het nu gaat om het afdichten van aanslu-
itvoegen aan ramen en deuren, voegen aan gevels, 
metalen bouwconstructies of Profilit-glas, maar ook 
voor uitzet- en aansluitvoegen aan prefab betonnen 
en gasbetonnen onderdelen of in de sanitairsector, 
met deze premium neutrale siliconen behaalt u altijd 
een perfect en duurzaam resultaat. OTTOSEAL® S 110 
is bovendien voor de afdichting van isolatieglas in 
houten ramen getest en is ook uitstekend geschikt 
voor het voegen van glaselementen.

De vakman voor de bouw De toepassingen 
in één overzicht

Zeer wrijfvast en sliertvrij
De premium bouwsilicone OTTOSEAL® S 110 is zeer wrijfvast 
en sliertvrij, getest volgens de IFT-richtlijn VE-04/2 en daarom 
ook perfect geschikt voor het afdichten van isolatieglas in 
houten ramen.

Ervaar meer over OTTOSEAL® S 110
Meer informatie over het product vindt  
u op onze website www.otto-chemie.nl 
of in de OTTO-app.

Bewegings- en aansluitvoegen in beton- en  
prefab schuimbeton elementen

Dilatatie- en aansluitvoegen in sanitaire ruimtes

Afdichten van voegen in gevels, metaalbouwconstructies

Zeer goed hechting  
op vele ondergronden

Uitstekende vroegtijdige 
belastbaarheid

Niet corrosief

Zeer wrijfvast

Bewegings- en aansluit-
voegen in beton- en prefab 

schuimbeton elementen

Afdichten van 
voegen in gevels, 

metaalbouwconstructies

Afdichten van 
aansluitvoegen aan ramen 

en deuren van hout, metaal 
en kunststof

Afdichten van  
glazen bouwstenen  

(bijv. profilitbeglazing)

Afdichten van  
isolatieglas in  
houten ramen


