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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
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Een perfect 
afgestemd systeem

Kwaliteit zorgt voor binding

 A Sliertvrij en wrijfvast

 A Snel belastbaar

 A Gelaagd veiligheidsglas

 A Zeer duurzame voeg

Bij de fabricage van houten ramen zorgt een perfect op elkaar 
afgestemd systeem voor het afdichten van de isolatieglas en het 
opvullen van de glaslatten voor goed functionerende onderdelen.

OTTOSEAL® S 120
Afdichting van isolatieglas op ramen en deuren

OTTOSEAL® A 225
Afdichten van profielverbindingen en verstekzaagsneden in de  
metaalbouw en in houten ramen

OTTO Flexband
Tape volgens IVD-blad nr. 10, 5.2 Beglazingssystemen

OTTO Afwerkzeep
Voor een perfecte verwerking

OTTOSEAL® S 120
De premium glaslat silicone/
hielafdichting



1K silicone-afdichtingskit op alkoxybasis  
neutraal vernettend
voor binnen en buiten

Perfect geschikt voor het afdichten van 
isolatieglas 
De premium glaslat silicone/hielafdichting 
OTTOSEAL® S 120 is zeer wrijfvast en sliertvrij, getest 
in overeenstemming met de IFT-richtlijn VE-04/2 en is 
daarom ook geschikt voor het afdichten van isolatie-
 glas in houten ramen. OTTOSEAL® S 120 is voorzien 
van een fungicide en is daarom bestand tegen 
schimmel.

Kristalhelder zicht De toepassingen 
in één overzicht

Ervaar meer over OTTOSEAL® S 120
Meer informatie over het product vindt  
u op onze website www.otto-chemie.nl 
of in de OTTO-app.

Afdichten van isolatieglas in houten ramen

Afdichten van glazen bouwstenen (bijv. profilitbeglazing)

Glas-, kozijnen- en metaalbouw

Snel belastbaar

Gelaagd veiligheidsglas

Zeer duurzame voeg

Sliertvrij en wrijfvast
Afdichten van isolatieglas 

in houten ramen

Glas-, kozijnen- en 
metaalbouw

Afdichten van  
glazen bouwstenen  

(bijv. profilitbeglazing)

Afdichten van 
aansluitvoegen op 

bouwelementen

Bewegings- en 
aansluitvoegen in  
beton- en prefab 

schuimbeton elementen

Altijd de juiste kleur
OTTOSEAL® S 120 is verkrijgbaar in vele kleuren en 
past perfect bij uw designwensen. Als bijzonderheid 
zijn ook matte kleurschakeringen verkrijgbaar. Om de 
kleurkeuze zo gemakkelijk mogelijk te maken, biedt 
OTTO hoogwaardige en praktische kleurenkaarten 
met originele kleurstalen aan.


