
Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Sakret 

DiamantFuge DF OTTOSEAL® S 100

dunkelgrau C02 grijs
C8680 mat grijs

mittelgrau C86 bleekgrijs

EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F OTTOSEAL® S 100

dunkelgrau C67 antraciet
C8683 mat antraciet

mittelgrau C1170 oudgrijs

FlexFugenmörtel FFM OTTOSEAL® S 100

anthrazit C5176 fluweelzwart
basalt C5176 fluweelzwart
dunkelgrau C02 grijs

C8680 mat grijs
mittelgrau C776 grijs 15
sandgrau C2044 zandgrijs 18

FliesFuge FLF OTTOSEAL® S 100

dunkelgrau C67 antraciet
C8683 mat antraciet

mittelgrau C79 steengrijs
MultiFeinFuge MFF und 
ColorFlexFuge CFF OTTOSEAL® S 100

anthrazit C5176 fluweelzwart
bahamabeige C103 sahara
basalt C5176 fluweelzwart
caramel C82 roodbeige
dunkelbraun C6777 fango
dunkelgrau C1168 heldergrafiet
hellbraun C1104 amandelbruin
mittelgrau C18 sanitairgrijs

C8681 mat sanitairgrijs
pergamon C69 voegenwit
silbergrau C45 chinchilla
weiß C01 wit

C8687 mat wit

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone 

Sakret 

Naturstein- und 
Feinsteinzeugfugenmörtel NFF OTTOSEAL® S 100

anthrazit C67 antraciet
C8683 mat antraciet

bahamabeige C10 bahamabeige
C8685 mat bahamabeige

basalt C67 antraciet
C8683 mat antraciet

dunkelgrau C02 grijs
C8680 mat grijs

hellgrau C787 flashgrijs
jasmin C84 pergamon

C8684 mat pergamon
jurabeige C1169 melba
manhattan C43 manhattan

C8679 mat manhattan
mittelgrau C38 lichtgrijs
pergamon C45 chinchilla
silbergrau C787 flashgrijs
weiß C116 sneeuwwit



Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 105
De standaard acetaat silicone 

Sakret 

DiamantFuge DF OTTOSEAL® S 105

dunkelgrau C02 grijs
mittelgrau C86 bleekgrijs

EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F OTTOSEAL® S 105

dunkelgrau C67 antraciet

FlexFugenmörtel FFM OTTOSEAL® S 105

dunkelgrau C02 grijs
mittelgrau C776 grijs 15
sandgrau C2044 zandgrijs 18

FliesFuge FLF OTTOSEAL® S 105

dunkelgrau C67 antraciet
mittelgrau C79 steengrijs
MultiFeinFuge MFF und 
ColorFlexFuge CFF OTTOSEAL® S 105

dunkelgrau C1168 heldergrafiet
mittelgrau C18 sanitairgrijs
weiß C01 wit
Naturstein- und 
Feinsteinzeugfugenmörtel NFF OTTOSEAL® S 105

anthrazit C67 antraciet
bahamabeige C10 bahamabeige
basalt C67 antraciet
dunkelgrau C02 grijs
hellgrau C787 flashgrijs
jasmin C84 pergamon
manhattan C43 manhattan
mittelgrau C656 lichtgrijs
silbergrau C787 flashgrijs
weiß C116 sneeuwwit

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone 

Sakret 

DiamantFuge DF OTTOSEAL® S 70

dunkelgrau C1109 nachtgrijs

EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F OTTOSEAL® S 70

dunkelgrau C137 antracietgrijs
MultiFeinFuge MFF und 
ColorFlexFuge CFF OTTOSEAL® S 70

pergamon C08 jasmijn
silbergrau C80 parelgrijs
weiß C01 wit

Natur+Kunststeinfuge NKF OTTOSEAL® S 70

basalt C67 antraciet
jurabeige C1110 zandsteenbeige
mittelgrau C1108 herfstgrijs
silbergrau C787 flashgrijs
weiß C01 wit
Naturstein- und 
Feinsteinzeugfugenmörtel NFF OTTOSEAL® S 70

anthrazit C67 antraciet
bahamabeige C10 bahamabeige
basalt C67 antraciet
dunkelgrau C1109 nachtgrijs
hellgrau C787 flashgrijs
jasmin C84 pergamon
manhattan C43 manhattan
mittelgrau C38 lichtgrijs
silbergrau C787 flashgrijs



Met deze kleurvergelijkingen worden alle voorgaande tabellen nietig.
verwerkingsadviezen vindt u in de betreffende specificatiebladen. Deze tabel wordt naar behoefde geupdate.
verwerkingstechnieken voor de voegmortels kleurafwijkingen kunnen onstaan. Technische informatie en
kleurenmonsters erop aan! Houd er rekening mee dat door omstandigheden op de bouwplaats en uiteenlopende
kleurvergelijkingen altijd de meest recente kleurenkaart van het betreffende product met de originele
gebruiken afdichtingkit. De voor uw liggende tabel is een vrijblijvende suggestie. Vraag voor uw eigen
verschijning van de kleur van het verlegde materiaal ter plaatse uitslaggevend voor de kleurkeuze van de te
opgesteld zonder rekening met de kleuren van de vloer/wandbekledingen te houden. Uiteindelijk is de optische
Deze kleuradviezen voor fabrieksmatig aangemengde voegmortels en de bijpassende afdichtingkitten van OTTO zijn

Kleuradviezen

Index: 20.01.2023

OTTOSEAL® S 80
De premium 
alkoxy-natuursteen-silicone 

Sakret 

DiamantFuge DF OTTOSEAL® S 80

dunkelgrau C1109 nachtgrijs

EpoxidharzKleber-Fuge EPK-F OTTOSEAL® S 80

dunkelgrau C137 antracietgrijs
C6116 mat antracietgrijs

MultiFeinFuge MFF und 
ColorFlexFuge CFF OTTOSEAL® S 80

pergamon C6117 mat jasmijn
C8652 mat bezand jasmijn

silbergrau C80 parelgrijs
weiß C01 wit

C6112 mat wit

Natur+Kunststeinfuge NKF OTTOSEAL® S 80

basalt C67 antraciet
C1300 mat antraciet

jurabeige C1110 zandsteenbeige
weiß C01 wit

C6112 mat wit


