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Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op www.otto-chemie.de 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 wĳzen
erop dat deze organisaties niet onze afzonderlĳke producten beoordelen, maar altĳd de duurzaamheid van een compleet bouwproject.

Professionele accessoires
van OTTO

De gegevens in dit document zĳn 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 toepassingen is het in
elk geval noodzakelĳk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrĳke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktĳk te toetsen. Let hierbĳ op de gegevens in de desbetreffende technische speciﬁcatiebladen! U vindt deze op het Internet onder www.otto-chemie.nl.
Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.
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De prof voor
Natuursteenvoegen

Het premium
natuursteen silicone
met de garantie tegen
randzonevervuiling

De professional laat
geen sporen na
OTTOSEAL® S 70
De bijzonder kerfvaste speciale
afdichtstof vermijdt bij marmer,
graniet, zandsteen e.d. het
vervelende vervuilen van de
rondzone van de voegflanken en
is ook voor voortdurend natte en
onderwater-toepassingen, bijv. in
het zwembad, zeer goed geschikt.
Na het uitharden is hij elastisch en
toch tredvast. OTTOSEAL® S 70
blijft haast eeuwig jong, ook bij
zon, wind en weer.
Deze schimmelwerend ingestelde
silicone is in vele ‘structuur’
kleuren met een steenachtig
oppervlak uit voorraad leverbaar.
Een aantal van de meest
gevraagde kleuren, zoals
o.a. manhattan, antraciet en
sanitairgrijs zijn ook in een
matte uitvoering verkrijgbaar.

Het belangrijkste
in één oogopslag
Eigenschappen:
Neutraal vernettende 1-componentige siliconen afdichtingkit - MEKO-vrij
Garantie – veroorzaakt geen verontreiniging van de randzones bij natuursteen
Hoge kerf- en scheurvastheid
Zeer goede weers‑, verouderings- en UV-bestendigheid
Niet corrosief
Schimmelwerend ingesteld
Ook beschikbaar in ‘structuur’ kleuren met steenachtig oppervlak
Ook in ‘matte’ kleuren verkrijgbaar
Matte verf correct afwerken - raadpleeg de toepassingsaanwijzing in het
technische gegevensblad
Rekspanningswaarde bij 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm2

Toepassingsgebieden:
Afdichtingen en voegen bij marmer en andere natuurstenen, zoals b.v. zandsteen,
kwartsiet, graniet, gneis, porfier, etc. voor gebruik binnen en buiten
Afdichten van uitzettingsvoegen in vloeren, wanden en gevels
Bewegingsnivellerend lijmen van natuursteen op metaal, b.v. traptreden op een
metaalconstructie
Afdichten en voegen van marmeren en natuurstenen zwembaden, ook van
onderwatervoegen
Afdichten van gelakt en geëmailleerd glas
Afdichten van spiegels in combinatie met natuursteen
Vulmateriaal voor voegen tussen keramische platen en natuursteen buiten, met
de plaatliggers van de firma TERRA LEVEL

Normen en keuringen:
Getest conform EN 15651 - deel 1: F EXT‑INT 25 LM, resp. F EXT‑INT CC 20 LM
Getest conform EN 15651 - deel 3: XS 1
Getest conform EN 15651 - deel 4: PW EXT‑INT 25 LM *1)
Getest na ISO 16938‑1 door het SKZ Würzburg (Test op vervuiling van de
randzones bij natuursteen door voegafdichtingkitten)
Getest conform ASTM C 1248 door DL Laboratories New York (Test op vervuiling
van de randzones bij natuursteen door voegafdichtingkitten)
Geschikt voor toepassingen conform IVD‑Merkblatt nr. 1+3‑1+3‑2+9+14+23+25
+27+30+31+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingkitten)
Kwaliteitszegel van de IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. (industrievereniging
afdichtingsstoffen) - gecontroleerd door het ift - Institut für Fenstertechnik e.V.
(instituut voor raamtechnieken), Rosenheim
Conform verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Franse VOC-emissie klasse A+
Declaratie in ‘baubook’ Oostenrijk
EMICODE® EC 1PLUS R - zeer emissiearm
Conformiteit conform DGNB en LEED® zie gegevensblad voor houdbaarheid
*1) Geldt alleen voor de matte verfkleuren van OTTOSEAL® S 70 - alle andere
verfkleuren voldoen aan PW INT 12,5 E

