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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.

Volg ons op sociale media:

@OTTOCHEMIE

OTTO productinformatie
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Kwaliteit zorgt voor binding

 A Uitstekende 
verwerkbaarheid

 A Geen verontreiniging  
van de randzone

 A Zeer duurzame voeg

 A Goed bestand tegen 
schimmels

OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone

Reiniger 
Grondering 
Rondsnoer/Rugvulling 
Handdoseerpistools 
Marmer afwerkzeep voor siliconen 
Fugenfux 
Pasta voor het ontvetten van natuursteen

Professionele accessoires van OTTO

57537 U 22

Het OTTO 
natuursteenassortiment

OTTOSEAL® Afdichtingskitten

OTTOCOLL® Lijmen

 A OTTOSEAL® S 70 
De premium natuursteen silicone

 A OTTOSEAL® S 80 
De geurarme natuursteen silicone

 A OTTOSEAL® S 117 
De natuursteen silicone

 A OTTOSEAL® S 130 
De ecologisch onschadelijke 
sanitairsilicone

 A OTTOSEAL® S 140 
De hotel- en spa-silicone

 A OTTOCOLL® M 500 
De extreem waterbestendige 
premium hybride-lijm

 A OTTOCOLL® M 501 
De glasheldere hybride-lijm

 A OTTOCOLL® M 530 
De hybride-lijm met 
zeer snelle kleefkracht

 A OTTOCOLL® M 560 
De universele premium hybride-lijm 
met zeer hoge aanvangshechting

 A OTTOCOLL® P 85 
De hoge-sterkte premium PU-lijm



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

Onovertroffen natuursteen silicone
De premium natuursteensilicone OTTOSEAL® S 70 
is perfect voor alle marmer en natuursteen binnen 
en buiten en veroorzaakt geen randzonevervuiling 
op natuursteen. OTTOSEAL® S 70 is verkrijgbaar in 
een groot aantal verschillende kleuren. Als bijzonde-
rheid zijn hier ook matte tinten en „structuur“-kleuren 
met steenachtig oppervlak verkrijgbaar. De zeer 
goede weer-, verouderings- en uv-bestendigheid, 
alsmede de weerstand tegen schimmelvorming, 
zorgen voor een langdurig, visueel aantrekkelijk 
totaalbeeld. Dankzij de ISEGA-onschadelijkheidsver-
klaring is OTTOSEAL® S 70 getest en goedgekeurd 
voor gebruik in ruimten met levensmiddelen en is 
dus perfect geschikt voor deze toepassingen. Let 
op: Voor het gladstrijken adviseren wij het speciale 
OTTO Marmer afwerkzeep voor siliconen.

De professional laat  
geen sporen na

De toepassingen 
in één overzicht

Altijd de juiste kleur
Als bijzonderheid zijn ook matte tinten 
en „structuur“-kleuren met steenachtig 
oppervlak verkrijgbaar. Om de kleurkeuze zo 
gemakkelijk mogelijk te maken, biedt OTTO 
hoogwaardige en praktische kleurenkaarten 
met originele kleurstalen aan.

Ervaar meer over OTTOSEAL® S 70
Meer informatie over het product vindt  
u op onze website www.otto-chemie.nl 
of in de OTTO-app.

Afdichten van uitzetvoegen in gevels

Afkitten van spiegels

Afdichten van zwembaden

Geen verontreiniging  
van de randzone

Zeer duurzame voeg

Goed bestand  
tegen schimmels

Uitstekende 
verwerkbaarheid

Afdichten van 
uitzettingsvoegen in 
vloeren, wanden en 

gevels

Afdichten van 
zwembaden

Afkitten van spiegels

Afdichten van gelakt  
en geëmailleerd glas
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