
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 

DLW Flooring 

Linoleum Colorette OTTOSEAL® S 51

aluminium grey 058 C81 distelgrijs
banana yellow 001 C1049 saffraangeel
bluebird 004 C958 briljant blauw
cadillac pink 110 C7703 braam
elephant grey 080 C67 antraciet
kumquat orange 170 C1129 orangina
lime green 132 C7699 limegreen
oxid grey 052 C979 zandsteengrijs
private black 081 C04 zwart
sand yellow 073 C1056 pastellgeel
staw beige 071 C5128 den
sunrise orange 171 C1044 meloen

Linoleum Marmorette OTTOSEAL® S 51

autumn blue 022 C964 duifblauw
beeswax beige 146 C10 bahamabeige
carbon grey 180 C04 zwart
cranberry red 048 C1066 tomaat
dark brown 003 C1062 vaalbruin
desert beige 098 C1056 pastellgeel
dusty blue 023 C982 pastellblauw
flint grey 052 C979 zandsteengrijs
foggy blue 056 C1662 parelgrijs
golden yellow 072 C1044 meloen
ice grey 053 C62 agaatgrijs
industrial grey 160 C67 antraciet
ink blue 148 C983 diepzee blauw
leather brown 140 C64 eik helder
lime green 132 C7699 limegreen
mandarin orange 117 C1129 orangina
midnight grey 096 C04 zwart
mokka brown 108 C49 donkerbruin
papaya orange 172 C1049 saffraangeel
plumb grey 059 C67 antraciet
rocky brown 070 C5128 den
royal blue 049 C958 briljant blauw
rusty orange 115 C1129 orangina
sand beige 045 C103 sahara
smoked pearl 155 C1043 crèmebeige
spicy orange 073 C1044 meloen
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OTTOSEAL® S 51
De silicone voor PVC-, rubber- en 
linoleumvloeren 

DLW Flooring 

Vinyl Homogen Contour PUR OTTOSEAL® S 51

black pearl C67 antraciet
granite C62 agaatgrijs
silver C81 distelgrijs
snow white C7184 crèmewit
white base beige C1646 reinwit
white base green C7184 crèmewit

Vinyl Homogen Favorite PUR OTTOSEAL® S 51

angora cream C1657 crema
corn yellow C1056 pastellgeel
greige C1043 crèmebeige
honey C1056 pastellgeel
hygenic turquoise C1042 aqua
ivory white C1646 reinwit
kumquat orange C1044 meloen
slate grey C67 antraciet
warm grey C79 steengrijs
white chrome C1670 wolkengrijs
Vinyl Homogen Favorite R 10 
PUR OTTOSEAL® S 51

angora cream C1657 crema
greige C1043 crèmebeige
honey C1056 pastellgeel
hygenic turquoise C1042 aqua
ivory white C1646 reinwit
kumquat orange C1044 meloen
slate grey C67 antraciet
warm grey C79 steengrijs
white chrome C1670 wolkengrijs



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 

DLW Flooring 

Vinyl Homogen Medintone PUR OTTOSEAL® S 51

almost black C67 antraciet
amber light C5128 den
amber mid C64 eik helder
gold dust mid C1056 pastellgeel
grey light C81 distelgrijs
indigo light C1671 blauwgrijs
khaki orange C1044 meloen
light chocolate C103 sahara
lime green C7699 limegreen
milk chocolate C05 bruin
natural grey mid C62 agaatgrijs
ocean blue C983 diepzee blauw
pale beige C1646 reinwit
pale grey C1670 wolkengrijs
pink C7703 braam
powder chocolate C10 bahamabeige
pumpkin orange C1129 orangina
purple brown C1667 taupe
purple brown mid C1667 taupe
rock dust mid C79 steengrijs
softgreen mit C1008 pastellgroen
vivid red C1066 tomaat

Vinyl Homogen Opalon PUR OTTOSEAL® S 51

anthracite grey C67 antraciet
fresh orange C1044 meloen
light beige C1657 crema
lime green C7699 limegreen

Vinyl Homogen Pastell PUR OTTOSEAL® S 51

antique beige C5128 den
broken silver C787 flashgrijs
greige C1043 crèmebeige
grey beige C1657 crema
hygenic turquoise C1042 aqua
ivory white C1657 crema
kumquat orange C1044 meloen
light blue C1116 viooltjesblauw
peach yellow C1056 pastellgeel
slate grey C67 antraciet
warm grey C79 steengrijs
whale blue C964 duifblauw
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DLW Flooring 

Vinyl Homogen Royal ESD/Royal 
Conductive OTTOSEAL® S 51

coconut cream C7184 crèmewit
light grey C1662 parelgrijs
snowflake C787 flashgrijs
soft beige C103 sahara

Vinyl Homogen Royal PUR OTTOSEAL® S 51

beech beige C5128 den
black C04 zwart
coconut cream C7184 crèmewit
light grey C79 steengrijs
rood wood brown C05 bruin
snowflake C1651 signaal wit
soft beige C103 sahara

Vinyl Homogen Solid PUR OTTOSEAL® S 51

antique white C1657 crema
ash beige C1043 crèmebeige
black C04 zwart
creamy beige C103 sahara
dove grey C964 duifblauw
milk C787 flashgrijs
silver quartz C81 distelgrijs
steel green C1008 pastellgroen
sunshine orange C1044 meloen


