
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: 21.01.2019

OTTOSEAL® S 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

Armstrong DLW Linoleum 

Colorette OTTOSEAL® S 51

131 - 001 banana yellow C1049 saffraangeel
131 - 004 bluebird C958 briljant blauw
131 - 005 azure blue C1042 aqua
131 - 008 deep turquoise C1039 petrol
131 - 016 deep orange C1044 meloen
131 - 028 sea blue C958 briljant blauw
131 - 039 africa brown C1053 leem
131 - 058 mouse grey C62 agaatgrijs
131 - 059 stone grey C62 agaatgrijs
131 - 060 brick red C1066 tomaat
131 - 071 straw brown C5128 den
131 - 073 sand yellow C1056 pastellgeel
131 - 077 pumpkin C1044 meloen

Colorette Pur OTTOSEAL® S 51

137 - 001 banana yellow C1049 saffraangeel
137 - 004 bluebird C958 briljant blauw
137 - 005 azure blue C1042 aqua
137 - 008 deep turquoise C1039 petrol
137 - 016 deep orange C1044 meloen
137 - 028 sea blue C958 briljant blauw
137 - 039 africa brown C1053 leem
137 - 058 mouse grey C62 agaatgrijs
137 - 059 stone grey C62 agaatgrijs
137 - 060 brick red C1066 tomaat
137 - 071 straw brown C5128 den
137 - 073 sand yellow C1056 pastellgeel
137 - 077 pumpkin C1044 meloen

Granette OTTOSEAL® S 51

111 - 050 speckled white C979 zandsteengrijs
111 - 054 rhino grey C62 agaatgrijs
111 - 056 zebra grey C67 antraciet

C979 zandsteengrijs
111 - 057 light stone C979 zandsteengrijs
111 - 058 coal black C04 zwart
111 - 059 graphite grey C04 zwart

C79 steengrijs

Linoart Star OTTOSEAL® S 51

144 - 016 powder blue C982 pastellblauw
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OTTOSEAL® S 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

Armstrong DLW Linoleum 

Linodur OTTOSEAL® S 51

151 - 012 gentle brown C5128 den
C1056 pastellgeel

151 - 013 lava red C1066 tomaat
151 - 020 spring blue C1116 viooltjesblauw

C964 duifblauw
151 - 024 speckled blue C983 diepzee blauw

C958 briljant blauw
151 - 042 stony brown C103 sahara
151 - 072 peach orange C1044 meloen

Linodur LCH OTTOSEAL® S 51

3151 - 020 spring blue C982 pastellblauw
3151 - 056 marble grey C79 steengrijs

Linorette OTTOSEAL® S 51

124 - 001 grey brown C62 agaatgrijs
C979 zandsteengrijs

124 - 002 riverblue C964 duifblauw
124 - 003 stone brown C5128 den
124 - 021 turquoise C1039 petrol
124 - 027 grassgreen C1112 patinagroen
124 - 040 milky blue C5128 den

C980 groen-blauw
C1009 caraïbisch groen

124 - 060 deerbrown C1053 leem
124 - 070 sand beige C5128 den



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
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OTTOSEAL® S 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

Armstrong DLW Linoleum 

Marmorette OTTOSEAL® S 51

121 - 001 vivid grey C103 sahara
121 - 006 blue grey C1172 titaangrijs
121 - 017 sapphire blue C958 briljant blauw
121 - 018 lobster red C1131 oxyderood

C1066 tomaat
121 - 022 ink blue C964 duifblauw
121 - 023 soap blue C982 pastellblauw
121 - 028 deep blue C983 diepzee blauw
121 - 032 dark turquoise C1009 caraïbisch groen
121 - 046 sahara yellow C1056 pastellgeel
121 - 049 evening blue C958 briljant blauw
121 - 050 charcoal grey C62 agaatgrijs
121 - 052 flint grey C979 zandsteengrijs
121 - 053 ice grey C62 agaatgrijs
121 - 055 ash grey C62 agaatgrijs
121 - 059 dark grey C67 antraciet
121 - 060 blue haze C1116 viooltjesblauw
121 - 063 arctic blue C964 duifblauw
121 - 065 cacoa brown C5128 den
121 - 068 cloudy turquoise C980 groen-blauw
121 - 070 rocky brown C5128 den

C1056 pastellgeel
121 - 072 golden yellow C1053 leem
121 - 073 desert orange C1044 meloen
121 - 075 light aurora C1113 cocktail
121 - 076 pale yellow C1056 pastellgeel
121 - 084 hazelnut C5128 den
121 - 086 oak beige C5128 den

C1053 leem
121 - 088 chinchilla C1044 meloen
121 - 091 grey beige C103 sahara
121 - 092 misty grey C103 sahara
121 - 096 midnight grey C04 zwart
121 - 097 milk coffee C1043 crèmebeige
121 - 098 cornfields C1056 pastellgeel
121 - 099  grey turquoise C1009 caraïbisch groen

Marmorette Acoustic OTTOSEAL® S 51

121 - 023 soap blue C982 pastellblauw
121 - 053 ice grey C62 agaatgrijs
121 - 055 ash grey C62 agaatgrijs
121 - 070 rocky brown C5128 den

C1056 pastellgeel
121 - 092 misty grey C103 sahara
121 - 098 cornfields C1056 pastellgeel
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OTTOSEAL® S 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

Armstrong DLW Linoleum 

Marmorette LCH OTTOSEAL® S 51

3121 - 023 soap blue C982 pastellblauw
3121 - 055 ash grey C62 agaatgrijs

Marmorette Pur OTTOSEAL® S 51

125 - 001 vivid grey C103 sahara
125 - 006 blue grey C1172 titaangrijs
125 - 017 sapphire blue C958 briljant blauw
125 - 018 lobster red C1131 oxyderood

C1066 tomaat
125 - 022 ink blue C964 duifblauw
125 - 023 soap blue C982 pastellblauw
125 - 028 deep blue C983 diepzee blauw
125 - 032 dark turquoise C1009 caraïbisch groen
125 - 046 sahara yellow C1056 pastellgeel
125 - 049 evening blue C958 briljant blauw
125 - 050 charcoal grey C62 agaatgrijs
125 - 052 flint grey C979 zandsteengrijs
125 - 053 ice grey C62 agaatgrijs
125 - 055 ash grey C62 agaatgrijs
125 - 059 dark grey C67 antraciet
125 - 060 blue haze C1116 viooltjesblauw
125 - 063 arctic blue C964 duifblauw
125 - 065 cacoa brown C5128 den
125 - 068 cloudy turquoise C980 groen-blauw
125 - 070 rocky brown C1056 pastellgeel

C5128 den
125 - 072 golden yellow C1053 leem
125 - 073 desert orange C1044 meloen
125 - 075 light aurora C1113 cocktail
125 - 076 pale yellow C1056 pastellgeel
125 - 084 hazelnut C5128 den
125 - 086 oak beige C5128 den

C1053 leem
125 - 088 chinchilla C1044 meloen
125 - 091 grey beige C103 sahara
125 - 092 misty grey C103 sahara
125 - 096 midnight grey C04 zwart
125 - 097 milk coffee C1043 crèmebeige
125 - 098 cornfields C1056 pastellgeel
125 - 099  grey turquoise C1009 caraïbisch groen



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
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OTTOSEAL® S 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

Armstrong DLW Linoleum 

Uni Walton OTTOSEAL® S 51

101 - 006 midnight blue C81 distelgrijs
101 - 007 caramel C5128 den
101 - 009 pine green C1039 petrol
101 - 010 pompeji red C1066 tomaat
101 - 022 pool blue C958 briljant blauw
101 - 054 softish grey C1066 tomaat
101 - 080 black C04 zwart
101- 088 rust C1131 oxyderood

Uni Walton Pur OTTOSEAL® S 51

101 - 006 midnight blue C81 distelgrijs
101 - 007 caramel C5128 den
101 - 009 pine green C1039 petrol
101 - 010 pompeji red C1066 tomaat
101 - 022 pool blue C958 briljant blauw
101 - 054 softish grey C1066 tomaat
101 - 080 black C04 zwart
101- 088 rust C1131 oxyderood


