
porównan kolorów traca waznosc wszystkie wczesniejsze zestawienia kolorów.
Przedlozone Panstwu zestawienie kolorów jest aktualizowane odpowiednio do potrzeb. Z chwila opublikowania niniejszych
odpowiednich kartach danych.
Informacje techniczne i zalecenia dotyczace obróbki naszych materialów do uszczelniania spoin zostaly podane na
kolorystyczne.
Prosze uwzglednic, ze na skutek warunków na placu budowy i technik obróbki zaprawy do spoin moga wystapic odchylenia
kolorów nalezy zawsze zamawiac nasze najnowsze tablice barwne z oryginalnymi próbkami kolorów.
Przedlozone Panstwu zestawienie kolorów zostalo opracowane przez nas jako niewiazaca propozycja. Dla wlasnych porównan
ulozonej okladziny na miejscu.
Decydujacy dla wyboru koloru uzywanego materialu uszczelniajacego jest jednak zawsze kolorystyczny wyglad zewnetrzny
do uszczelniania spoin zostalo sporzadzone bez uwzglednienia kolorów okladzin.
Niniejsze zalecenie kolorystyczne miedzy zmieszanymi fabrycznie zaprawami do spoin i odpowiednimi materialami OTTO

Zalecenia kolorystyczne

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S100
Silikon sanitarny Premium 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S100

agate 28 C230 mgła
almond 38 almond 38 (kolor specjalny)
azur 35 azur 35 (kolor specjalny)
basalt 45 C1168 jasny grafitowy
black 34 C808 asfaltowy
cacao 14 cacao 14 (kolor specjalny)
caramel 13 caramel 13 (kolor specjalny)
carbon 30 C67 antracytowy
cement 37 C1105 bazaltowy
choco 16 choco 16 (kolor specjalny)
coffee 15 C1104 migdałowy
dakar 43 C6472 dakar 43 (kolor specjalny)
green 36 green 36 (kolor specjalny)
honey 06 honey (kolor specjalny)
linen 19 C84 pergamin
marble 29 C776 szary 15
milk 01 C116 śnieżnobiały
mint 22 C40 miętowy
mocca 32 mocca 32 (kolor specjalny)
morel 08 morel 08 (kolor specjalny)
nut 17 C10 beżowy bahama
ocean 25 C753 niebieski szafran
pearl 02 C51 stara biel
rosa 12 rosa 12 (kolor specjalny)
sand 03 C08 jaśminowy
sesame 04 C1106 plażowy beż
terracotta 33 terracotta 33 (kolor specjalny)
toffee 18 toffee 18 (kolor specjalny)
volcano42 C75 bawełna

weber.epox-easy 2-10 mm OTTOSEAL® S100

cement grijs/gris ciment/zementgrau C2044 piaskowoszary 18
chocolade/chocolat/schokolade C07 płowy
creme/creme/creme C08 jaśminowy
paralelgrijs/gris perle/perlgrau C70 szarobiały
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1168 jasny grafitowy
wit puur/blanc pur/weiß pur C51 stara biel
wit/blanc/weiß C69 spoinowy biały
zwart/noir/schwarz C5176 aksamitny czarny

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S100

grijs/gris/grau C1168 jasny grafitowy
parelgrijs/gris perle/perlgrau C86 bladoszary
wit/blanc/weiß C116 śnieżnobiały

Zalecenia kolorystyczne

Index: 16.11.2015

OTTOSEAL® S70
Silikon Premium do kamienia 
naturalnego 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S70

agate 28 C71 spoinowy szary
black 34 C1300 antracytowy matowy
caramel 13 C32 piaskowoczerwona struktura
carbon 30 C1391 grafit czarny
coffee 15 C26 sunset
linen 19 C08 jaśminowy
marble 29 C43 manhattan
milk 01 C38 jasnoszary
morel 08 C82 czerwonobeżowy
nut 17 C10 beżowy bahama
ocean 25 C44 błękitna struktura
pearl 02 C08 jaśminowy
sand 03 C1110 beżowy piaskowiec
toffee 18 C82 czerwonobeżowy

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S70

grijs/gris/grau C56 betonowo-szary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
wit/blanc/weiß C01 biały

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S70

antraciet/anthracite/anthrazit C1300 antracytowy matowy
beige/beige/beige C1110 beżowy piaskowiec
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C56 betonowo-szary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
wit/blanc/weiss C38 jasnoszary

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S70

antraciet/anthracite/anthrazit C1300 antracytowy matowy
beige/beige/beige C1110 beżowy piaskowiec
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C56 betonowo-szary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 manhattan

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S70

beige/beige/beige C1110 beżowy piaskowiec
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C71 spoinowy szary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 manhattan
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C01 biały



porównan kolorów traca waznosc wszystkie wczesniejsze zestawienia kolorów.
Przedlozone Panstwu zestawienie kolorów jest aktualizowane odpowiednio do potrzeb. Z chwila opublikowania niniejszych
odpowiednich kartach danych.
Informacje techniczne i zalecenia dotyczace obróbki naszych materialów do uszczelniania spoin zostaly podane na
kolorystyczne.
Prosze uwzglednic, ze na skutek warunków na placu budowy i technik obróbki zaprawy do spoin moga wystapic odchylenia
kolorów nalezy zawsze zamawiac nasze najnowsze tablice barwne z oryginalnymi próbkami kolorów.
Przedlozone Panstwu zestawienie kolorów zostalo opracowane przez nas jako niewiazaca propozycja. Dla wlasnych porównan
ulozonej okladziny na miejscu.
Decydujacy dla wyboru koloru uzywanego materialu uszczelniajacego jest jednak zawsze kolorystyczny wyglad zewnetrzny
do uszczelniania spoin zostalo sporzadzone bez uwzglednienia kolorów okladzin.
Niniejsze zalecenie kolorystyczne miedzy zmieszanymi fabrycznie zaprawami do spoin i odpowiednimi materialami OTTO
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OTTOSEAL® S100
Silikon sanitarny Premium 

Weber-Saint Gobain 

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S100

antraciet/anthracite/anthrazit C808 asfaltowy
beige/beige/beige C55 natura
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 srebrnoszary
chocolade/chocolat/chokolade C07 płowy
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 jedwabisty szary
wit/blanc/weiss C116 śnieżnobiały

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S100

antraciet/anthracite/anthrazit C808 asfaltowy
beige/beige/beige C55 natura
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 srebrnoszary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 jedwabisty szary
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1172 tytanowy

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S100

beige/beige/beige C55 natura
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C94 srebrnoszary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C77 jedwabisty szary
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C1172 tytanowy
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C116 śnieżnobiały

weber.joint proxy 2-15 mm OTTOSEAL® S100

gebroken wit/ blanc casse'/gebrochen weißC51 stara biel
middelgrijs/gris moyen/mittelgrau C72 flanelowy szary



porównan kolorów traca waznosc wszystkie wczesniejsze zestawienia kolorów.
Przedlozone Panstwu zestawienie kolorów jest aktualizowane odpowiednio do potrzeb. Z chwila opublikowania niniejszych
odpowiednich kartach danych.
Informacje techniczne i zalecenia dotyczace obróbki naszych materialów do uszczelniania spoin zostaly podane na
kolorystyczne.
Prosze uwzglednic, ze na skutek warunków na placu budowy i technik obróbki zaprawy do spoin moga wystapic odchylenia
kolorów nalezy zawsze zamawiac nasze najnowsze tablice barwne z oryginalnymi próbkami kolorów.
Przedlozone Panstwu zestawienie kolorów zostalo opracowane przez nas jako niewiazaca propozycja. Dla wlasnych porównan
ulozonej okladziny na miejscu.
Decydujacy dla wyboru koloru uzywanego materialu uszczelniajacego jest jednak zawsze kolorystyczny wyglad zewnetrzny
do uszczelniania spoin zostalo sporzadzone bez uwzglednienia kolorów okladzin.
Niniejsze zalecenie kolorystyczne miedzy zmieszanymi fabrycznie zaprawami do spoin i odpowiednimi materialami OTTO
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OTTOSEAL® S80
Silikon Premium na bazie alkoksów 
do kamienia naturalnego 

Weber-Saint Gobain 

weber.color comfort 1-6 mm, 
weber.color perfect 2-20 mm OTTOSEAL® S80

agate 28 C71 spoinow szary
caramel 13 C32 piaskowoczerwona struktura
linen 19 C08 jaśminowy
marble 29 C43 manhattan
milk 01 C38 jasnoszary
morel 08 C82 czerwonobeżowy
nut 17 C10 beżowy bahama
pearl 02 C08 jaśminowy
sand 03 C1110 beżowy piaskowiec
toffee 18 C82 czerwonobeżowy

weber.joint HR 2-10 mm OTTOSEAL® S80

grijs/gris/grau S56 betonowo-szary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
wit/blanc/weiß C01 biały

weber.joint flex 3-12 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 beżowy piaskowiec
cementgrijs/gis ciment/zementgrau S56 betonowo-szary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
wit/blanc/weiss C38 jasnoszary

weber.joint large 3-20 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 beżowy piaskowiec
cementgrijs/gis ciment/zementgrau S56 betonowo-szary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 manhattan

weber.joint pro 1-6 mm OTTOSEAL® S80

beige/beige/beige C1110 beżowy piaskowiec
cementgrijs/gis ciment/zementgrau C71 spoinow szary
parelgrijs/gris perle/perlgrau C43 manhattan
staalgrijs/gris acier/stahlgrau C43 manhattan
zuiver wit/blanc pur/weiß pur C01 biały


