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Prosimy o przesyłanie zleceń faksem lub mailem, aby zagwarantować ich szybką i prawidłową realizację.
Dziękujemy bardzo!
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Placówka terenowa:

Zakład Fridolfing:

W Niemczech i w krajach sąsiednich dysponujemy
obejmującą teren całego kraju siecią przeszkolonych
pracowników terenowych, którzy chętnie doradzą
Państwu, przyjmą Państwa zamówienie lub wskażą
lokalną hurtownię posiadającą zapasy magazynowe
naszych produktów.

W naszym zakładzie we Fridolfing udostępniamy
Państwu następujące możliwości kontaktu:

W większości krajów europejskich istnieją
przedstawicielstwa lub hurtownie naszych produktów.
Proszę nas zapytać, z przyjemnością i szybko wskażemy
Państwo źródło zaopatrzenia.

Centrala
Tel.:
+49-8684-908-0
Faks: +49-8684-908-539
E-Mail: info@otto-chemie.de
Technika zastosowań
Tel.:
+49-8684-908-460
Faks: +49-8684-908-469
E-Mail: tae@otto-chemie.de
Przetwarzanie zleceń (zamówienia)
Tel.:
+49-8684-908-310
Faks: +49-8684-908-319
E-Mail: mab@otto-chemie.de
Prosimy o przesyłanie zleceń faksem lub mailem,
aby zagwarantować ich szybką i prawidłową realizację.
Dziękujemy bardzo!
Księgowość
Tel.:
+49-8684-908-220
Faks: +49-8684-908-229
E-Mail: kbh@otto-chemie.de
Sprzedaż (oferty, zapytania itd.)
Tel.:
+49-8684-908-530
Faks: +49-8684-908-539
E-Mail: vid@otto-chemie.de
Wysyłka / terminy dostaw
Tel.:
+49-8684-908-340

www.otto-chemie.com

Ogólne warunki handlowe
I. Informacje ogólne
1. Podstawą wszystkich ofert, dostaw i uzgodnień są wyłącznie nasze warunki handlowe.
2. Nasze oferty są niewiążące. Umowy i uzgodnienia, w szczególności te, które zmieniają
niniejsze warunki, stają się dla nas wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu.
Uzgodnienia naszych pracowników terenowych są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
przez nas pisemni potwierdzone.
3. Kategorycznie sprzeciwiamy się warunkom handlowym i warunkom zakupów kupującego.
Są one dla nas niewiążące również wówczas, gdy nie sprzeciwiliśmy się im przy zawieraniu
umowy.
4. Kompensata rozrachunków przez kupującego z roszczeniami wzajemnymi jest wykluczona,
chyba, że roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
Kupującemu nie przysługuje prawo do zatrzymania cudzej rzeczy. Nie dotyczy to obrotu
handlowego z konsumentami, o ile prawo do zatrzymania cudzej rzeczy bazuje na tym
samym stosunku umownym. Prawo do odmowy świadczenia ze strony kupującego w
obrocie handlowym z przedsiębiorcami jest wykluczone.
5. Podczas realizacji zamówienia nasz zleceniodawca odpowiada w przypadku określonych
przez niego receptur i/lub określonych przez niego wyposażeń za to, aby w wyniku
produkcji i/lub wyposażenia nie doszło do naruszenia praw osób trzecich. W razie potrzeby
jest on zobowiązany do uwolnienia nas na pierwsze żądanie od ewentualnych roszczeń
osób trzecich.
II. Wysyłka
1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wysyłka realizowana jest na rachunek i ryzyko kupującego.
Ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak, kiedy towar opuści zakład produkcyjny lub magazyn. Jeżeli w
czasie transportu wystąpi szkoda w towarze lub towar wymieniony w liście przewozowym
nie zostanie dostarczony w komplecie, odbiorca towaru zobowiązany jest natychmiast
uzyskać szczegółowe zaznaczenie szkody na liście przewozowym i potwierdzenie jej podpisem dostawcy (w przypadku wysyłki spedycją = kierowcy samochodu ciężarowego; w
przypadku wysyłki koleją = stacji odbioru towaru). List przewozowy z adnotacją o szkodzie
należy przekazać nam w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w imieniu kupującego; nie jesteśmy zobowiązani do sądowego dochodzenia roszczeń, jednak zobowiązujemy się do podjęcia takich działań, które umożliwią kupującemu sądowe dochodzenie
roszczeń. Również wówczas, kiedy dostawca realizowana jest loco stacja odbiorcza kupującego, kupujący ponosi ryzyko wysyłki. W takich przypadkach jednak zrekompensujemy
szkody w transporcie na tyle i w takim zakresie, w jakim my sami otrzymamy odszkodowanie z tytułu szkody w transporcie. Odszkodowanie następuje według naszego wyboru albo
poprzez nieodpłatną dostawę zastępczą, albo poprzez uznanie konta na kwotę zwrotu.
2. W przypadku wysyłki towaru możemy wybrać środek transportu i drogę wysyłki z
wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wyłączenie to nie obowiązuje, jeżeli w obrocie
handlowym z przedsiębiorcami dyrektor lub dyrektorzy zarządzający, lub jeden z naszych
pracowników pełniących funkcję kierowniczą, w obrocie handlowym z konsumentami
dyrektor lub dyrektorzy zarządzający, lub którykolwiek z naszych pracowników dopuścili
się poważnego zaniedbania. Do ubezpieczenia transportu zobowiązani jesteśmy tylko na
wyraźne żądanie. Koszty ponosi kupujący.
III. Czas dostawy
1. Czas dostawy biegnie od momentu doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z
zastrzeżeniem możliwości dostawy i innych uregulowań umownych.
2. Uzgodniony czas dostawy ulega wydłużeniu bez uszczerbku dla naszych praw z tytułu
zwłoki kupującego o okres, o jaki kupujący spóźniony jest z realizacją swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej lub z innych umów. Dotyczy to odpowiednio sytuacji, kiedy
uzgodniony jest termin dostawy.
3. Jeżeli znajdziemy się w zwłoce, kupujący musi wyznaczyć nam stosowny termin dodatkowy.
Po upływie tego terminu dodatkowego może on odstąpić od umowy, jeżeli do tego
momentu towary nie zostały mu zgłoszone jako gotowe do wysyłki.
4. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedotrzymania czasów lub terminów
dostaw ograniczone są do wartości zlecenia, o ile do opóźnienia nie doprowadziło
zaniedbanie dyrektora zarządzającego lub dyrektorów zarządzających, lub jednego z
naszych pracowników.
5. Zdarzenia siły wyższej uprawniają nas do odroczenia dostawy o czas trwania przeszkody
i stosowny okres rozruchu lub do odstąpienia od umowy z powodu niewykonanej jeszcze
części umowy. Na równi z siłą wyższą traktowane są strajki, lokaut, niepokoje i inne
okoliczności, które w istotny sposób utrudniają nam lub uniemożliwiają dostawę, bez
względu na to, czy występują u nas, czy u jednego z naszych poddostawców. Kupujący
może żądać od nas deklaracji, czy chcemy odstąpić od umowy, czy zrealizować dostawę
w stosownym terminie. Jeżeli nie zdeklarujemy się, kupujący może odstąpić od umowy.
IV. Warunki płatności
1. Nasze faktury płatne są w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń.
2. W przypadku przekroczeń terminu płatności naliczamy odsetki za zwłokę zgodnie z
każdorazowo obowiązującymi stawkami odsetek dla krótkoterminowych kredytów
bankowych, co najmniej jednak w wysokości 5 punktów procentowych powyżej
odpowiedniej bazowej stopy procentowej rocznie, w przypadku czynności prawnych, w
których nie bierze udziału konsument, w wysokości 8 punktów procentowych powyżej
odpowiedniej bazowej stopy procentowej rocznie.
V. Zastrzeżenie prawa własności
1. W obrocie handlowym z przedsiębiorcami wszystkie dostarczone towary pozostają naszą
własnością do momentu zaspokojenia wszelkich naszych wierzytelności wynikających z
kontaktu handlowego z odpowiednim kupującym naszą własność (towar zastrzeżony),
nawet, jeśli dokonane zostaną płatności z tytułu określonych wierzytelności. W stosunku
do konsumentów zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru wyłącznie do
czasu uregulowania odpowiedniej wierzytelności z tytułu danej ceny sprzedaży.
2. Kupujący uprawniony jest do przetwarzania zastrzeżonego towaru w zgodnym z przepisami
obrocie handlowym i do jego zbycia, dopóki nie znajduje się wobec nas w zwłoce. Jest on
uprawniony do dalszej sprzedaży bądź przetworzenia twaru zastrzeżonego tylko z zaleceniem, że wierzytelności z tytułu dalszej odsprzedaży bądź obróbki przejdą na nas zgodnie z
punktami 3 - 5. Nie jest on uprawniony do innego rozporządzania towarem zastrzeżonym.
3. Kupujący już teraz ceduje na nas swoją wierzytelność z tytułu dalszej sprzedaży i/lub
przetworzenia towaru zastrzeżonego, niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony został
sprzedany jednemu, czy kilku odbiorcom bądź przetworzony dla jednego lub kilku
zleceniodawców.
4. Kupujący upoważniony jest do ściągania scedowanych na nas wierzytelności z tytułu
dalszej sprzedaży bądź przerobu do czasu naszego, możliwego w każdej chwili odwołania
upoważnienia. Jeżeli nasze wierzytelności są wymagalne, kupujący zobowiązany jest
niezwłocznie odprowadzić do nas ściągnięte kwoty. W żadnym wypadku kupujący nie jest
upoważniony do cedowania wierzytelności na osoby trzecie.

5. Na nasze żądanie kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania odbiorcy o
scedowaniu na nas swojej wierzytelności, o ile sami nie poinformujemy o tym jego odbiorcy
i potwierdzić nam to powiadomienie oraz przesłać nam wraz z tym powiadomieniem
informacje i dokumenty niezbędne do ściągnięcia scedowanych wierzytelności.
6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas o zajęciu lub innym utrudnieniu
przez osoby trzecie.
7. Jeżeli zabezpieczenie istniejące w wyniku zastrzeżenia prawa własności przekracza
zabezpieczaną wierzytelność o ponad 20 %, na żądanie kupującego zobowiązani jesteśmy
do zwolnienia zabezpieczeń według naszego uznania.
8. Uprawnienie do ściągania należności przez kupującego zostanie odwołane, jeśli nie będą
przestrzegane warunki płatności, kupujący naruszy uzgodnienia umowne, w przypadku
wstrzymanie płatności kupującego oraz w przypadku otwarcia postępowania ugodowego
lub upadłościowego.
VI. Instrukcja obróbki
1. Ponieważ warunki robocze i obszary zastosowań naszych wyrobów są bardzo różne,
możemy za pomocą naszych instrukcji obróbki podać tylko ogólne wytyczne. Jeżeli
stawiane są specjalne wymagania, które wykraczają poza obszary zastosowań i stosunki
pracy omówione w instrukcjach obróbki, jesteśmy gotowi w celu wsparcia do udzielenia
daleko idącego doradztwa; nie uzasadnia to jednak jakiegokolwiek rodzaju prawnych
zobowiązań z naszej strony. Niezależnie od tego, ze względu na liczne przypadki i warunki
zastosowań naszych produktów w każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie przez
użytkownika zawczasu wszelkich właściwości produktu istotnych dla danego przypadku
zastosowania i zweryfikowanie ich w praktycznej eksploatacji. Należy przy tym przestrzegać
informacji zawartych w każdorazowo aktualnej karcie danych technicznych.
2. Informacje dotyczące zużycia zawarte w naszych instrukcjach obróbki to średnie wartości
empiryczne.
VII. Reklamacje, odpowiedzialność
1. Wszystkie informacji dotyczące przydatności, obróbki i zastosowania naszych produktów,
doradztwo techniczne i inne informacje podane zostały według najlepszej wiedzy, jednak
nie zwalniają kupującego od własnych badań i prób. Uzgodnienie właściwości i przejęcie
ewentualnych gwarancji są wiążące dla nas tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie
zaznaczone pisemnie w umowie. Miarodajnym dla ewentualnych roszczeń reklamacyjnych
ze względu na jakość i dla zastosowania produktu miarodajna jest każdorazowo aktualna
karta danych technicznych, którą można pobrać z naszej strony internetowej i która na
żądanie udostępniana jest w każdej chwili również w innej formie. Jeżeli sprzedający
odbiega od zawartych tam wytycznych, prawo do reklamacji lub inna odpowiedzialność z
naszej strony są wykluczone.
2. Kupujący będący przedsiębiorcami muszą natychmiast sprawdzić dostarczony towar pod
kątem ewentualnych wad/braków, a w przypadku wystąpienia wady/braku natychmiast
powiadomić nas o tym na piśmie. Jeżeli tak się nie stanie, towar uznaje się za zaakceptowany. Dla kupujących, którzy nie są konsumentami, dotyczy to zarówno wad widocznych,
jak i wad niewidocznych. Jeżeli kupujący jest konsumentem, zobowiązany jest zareklamować widoczne, rozpoznawalne z zewnątrz wady w ciągu 14 dni.
3. W przypadku ewentualnej wadliwości dostarczonego przez nas towaru i terminowego
zgłoszenia wady / braku przez kupującego w okresie przedawnienia dostarczymy
nieodpłatnie towar zastępczy za wadliwy towar, o ile wada istniała w momencie przeniesienia
ryzyka. W przypadku niepowodzenia uzupełniającego wykonania świadczenia kupującemu
przysługuje według jego uznania prawo do obniżenia wynagrodzenia lub do odstąpienia od
umowy. Dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń o zwrot nakładów
obowiązuje poniższy ustęp 5.
4. W przypadku reklamacji kupujący musi na nasze żądanie dać nam możliwość jej weryfikacji
poprzez niezwłoczne przesłanie próbek materiału. W przypadku niewywiązania się z tego
zobowiązania kupującemu nie przysługują żadne roszczenia reklamacyjne w stosunku do
nas, chyba że niewywiązanie się z tego obowiązku kupującego nie przeszkadza, ani nie
utrudnia naszego sprawdzenia przyczyny szkody. Koszty przesłania próbek materiału oraz
ich obrania obciążają nas, jeżeli dostarczony materiał był wadliwy. Nie narusza to na przykład
praw do odwołania lub zwrotu wynikających z przepisów o ochronie konsumentów.
5. Odpowiadamy wobec klienta w sprawach o odszkodowanie - niezależnie od tego, na jakiej
podstawie prawnej, czy to z tytułu umowy, czy zdarzenia - tylko w przypadkach działania
z premedytacją, poważnego zaniedbania, z powodu narażenia życia, obrażeń ciała lub
zdrowia lub z powodu braku uzgodnionej właściwości, o ile zawarte uzgodnienie miało
zapobiec wystąpieniu szkody, lub z powodu niewywiązania się z istotnych obowiązków
wynikających z umowy (obowiązków podstawowych), lub z powodu innych obowiązkowych
przepisów prawa. Odszkodowanie z tytułu niewywiązania się z istotnych obowiązków
umownych ograniczone jest do przewidywalnych, typowych dla umowy szkód i do kwoty
maksymalnej 500.000,00 euro, o ile nie występuje działanie z premedytacją lub poważne
zaniedbanie naszego przedstawiciela ustawowego lub naszych podwykonawców bądź
narażenie życia, obrażenia ciała lub zdrowia. Z powyższymi uregulowaniami nie jest
związana zmiana ciężaru przeprowadzenia dowodu na niekorzyść kupującego. Powyższe
uregulowania dotyczą odpowiednio rekompensaty za daremne nakłady.
6. Termin przedawnienia ewentualnych reklamacji wynosi rok od momentu dostawy towaru,
o ile nie występuje zakup artykułów konsumpcyjnych lub dłuższy termin przedawnienia nie
jest w inny sposób określony obowiązująco przez przepisy prawa.
VIII. Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu
1. Miejscem wykonania świadczenia dla obu części umowy jest D- 83413 Fridolfing, o ile
kupujący jest przedsiębiorcą. We wszystkich sporach wynikających z kontaktów handlowych w obrocie handlowym z kupcami sądem właściwym jest sąd w D-83278 Traunstein,
również w procesie wekslowym i czekowym.
IX. Postanowienia końcowe
1. Dla kontaktów handlowych z naszymi klientami obowiązuje w każdym przypadku wyłącznie
prawo niemieckie z wyłączeniem prawa zagranicznego. Wykluczone jest przy tym jednak
zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów (CISG).
2. W przypadku eksportu naszych towarów przez naszych odbiorców na terenach poza
Republiką Federalną Niemiec nie przejmujemy odpowiedzialności, jeżeli przez nasze
wyroby naruszone zostaną prawa ochronne osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest
do zrekompensowania szkody, która zostanie spowodowana przez nas poprzez wywóz
towarów, które nie zostały dostarczone przez nas jako wyraźnie przeznaczone na eksport.
Index: 23.06.10

Kilka słów o firmie OTTO . . .

Firma została założona w
1881 roku. Początkowo
działała jako berliński
producent kitu okiennego,
a dziś jest szanowanym
przedsiębiorstwem średniej
wielkości, eksportującym na
cały świat specjalne produkty
do uszczelniania i klejenia.
OTTO nadal jest firmą
rodzinną w najlepszym tego
słowa znaczeniu, a prowadzi
ją już piąte pokolenie rodziny
założycieli. Mimo wielkości - firma zatrudnia wszak ok.
350 pracowników - panuje dobra i rodzinna atmosfera,
zarówno wewnątrz, jak i w kontaktach z naszymi klientami,
partnerami i dostawcami.
Osoby z zewnątrz postrzegają OTTO jako fenomen pod
względem wielkości, różnorodności produktów, obszarów
działania, opinii wśród specjalistów i jakości. Konsekwentny
rozwój we wszystkich obszarach i ciągłe dążenie do
innowacji spowodowały, że od początku lat 60. firma OTTO
uznawana jest w Europie za pioniera w branży elastycznych
materiałów uszczelniających.
Dzięki jasno sformułowanej i realizowanej strategii
precyzyjnej koncentracji na użytkownikach profesjonalnych
i przemysłowych, OTTO jest niezawodnym liderem rynku w
wielu wysoce zaawansowanych technicznie zastosowaniach
uszczelnień i klejów w budownictwie i przemyśle.

Nasze materiały uszczelniające serii OTTOSEAL® i kleje
serii OTTOCOLL® uchodzą za wyznacznik jakości w swoich
obszarach zastosowań - od spoinowania sanitarnego
poprzez całkowicie kompatybilne z kamieniem naturalnym
silikonowe materiały uszczelniające, materiały klejące i
uszczelniające do nowoczesnych okien, aż po najróżniejsze
systemy substancji klejących dla wymagającej techniki
łączeniowej.
W branży przemysłowej marka OTTO Novasil® oferuje
zorientowaną na klienta jakość na najwyższym poziomie.
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość aż
do najmniejszej szczeliny, OTTO jest właściwym partnerem,
zgodnie z motto: „OTTO łączy doskonale“.

3

Wyszukiwanie produktów w Internecie
Kto na co dzień nie ma do czynienia z materiałami
klejącymi i uszczelniającymi, dla tego świat tych
materiałów jest dżunglą, w której koniecznie
potrzebny jest kompas.
W zależności od przewidywanego zastosowania,
panujących warunków środowiskowych, łączonych
materiałów oraz wymagań dotyczących czasu
utwardzania lub pożądanego bądź niepożądanego
zachowania materiału klejącego, w rachubę wchodzi
tylko określona grupa produktów.
Taki właśnie kompas firma OTTO zainstalowała na
swojej stronie internetowej.

Osoby zainteresowane znajdą asystentów
wyszukiwania na stronie OTTO w rubryce
PROFESJONALNE WYSZUKIWANIE OTTO:

 Możliwe jest tu bezpośrednie wyszukiwanie
PRODUKTÓW.

 Po wybraniu wyszukiwania według
ZASTOSOWANIA wyświetlany jest ekran z
typowymi obszarami zastosowań występującymi
na budowie, w których wykonuje się prace
związane z uszczelnianiem i klejeniem.









 W przypadku wyszukiwania według KATEGORII
najpierw następuje pytanie o ogólne wymagane
właściwości produktu (uszczelnianie, klejenie,
wypełnianie pianką, itd.).

 Podczas wyszukiwania za pomocą kompasu
KLEJÓW wybierany jest pasujący materiał
klejący do różnych materiałów klejonych, z
uwzględnieniem różnych wpływów.

www.otto-chemie.com
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Produktverzeichnis

Droga do właściwego produktu

Code

Produkt

A 205

OTTOSEAL® A 205

A 207

OTTOSEAL A 207

A 210

OTTOSEAL® A 210

Dichtstoffe
Acryl

Beschreibung

Seite

Akrylowy środek uszczelniający Premium

LEED®

36

37

Standardowy akrylowy środek uszczelniający

®

37

Niedrogi akrylowy środek uszczelniający

Wyszukiwanie potrzebnego, znanego produktu
A 215

OTTOSEAL® A 215

A 221

OTTOSEAL® Parkett

A 225

OTTOSEAL® A 225

A 250

Hybrid

PU

Silikon

LEED

®

OTTOSEAL® A 250

BA/A 710

OTTOSEAL® A 710

M 350

OTTOSEAL® M 350

M 360

OTTOSEAL® M 360

Ziarnista szpachlówka naprawcza do pęknięć

38

Niezawierający silikonu materiał uszczelniający do podłóg drewnianych, laminowanych i korkowych

39

Materiał uszczelniający do połączeń narożnych do okien metalowych i drewnianych

40

LEED®

Specjalny akrylan do montażu RAL WEWNĄTRZ

42

Der MS-Dichtstoff

46

Hybrydowy materiał uszczelniający do szczelin dylatacyjnych w budownictwie nadziemnym

47

48

w wykazie produktów od strony 6

M 365

OTTOSEAL® M 365

Hybrydowy środek klejąco-uszczelniający

M 380

OTTOSEAL® M 380

Hybrydowy materiał uszczelniający do instalacji klimatyzacyjnych

49

BA/P 720

OTTOSEAL® P 720

Specjalny akrylan do montażu RAL NA ZEWNĄTRZ

43

P 300

OTTOSEAL® P 300

Standardowy poliuretanowy środek uszczelniający

P 305

OTTOSEAL® P 305

Poliuretanowy środek uszczelniający Premium

69

Specjalny silikon do montażu RAL NA ZEWNĄTRZ

43

BA/S 730

OTTOSEAL® S 730

S7

OTTOSEAL® S 7

S9

OTTOSEAL® S 9

S 10

OTTOSEAL® S 10

S 16

69

74

Silikon odporny na warunki pogodowe (weather sealing)

LEED®

1-komponentowa krawędź szyby zespolonej

74

LEED®

Konstrukcyjny środek klejąco-uszczelniający

75

OTTOCOLL S 16

LEED

Klej do luster

76

S 17

OTTOSEAL S 17

LEED

Neutralnie związany silikon do wysokich temperatur

S 18

®

®

®
®

78

OTTOSEAL® S 18

Silikon do basenów pływackich

79

S 25

OTTOSEAL® S 25

Octanowy silikon do wysokich temperatur

80

S 27

OTTOSEAL® S 27

Silikon do żywności i wody pitnej

S 28

OTTOSEAL® S 28

81
81

Silikon do akwariów i cegieł szklanych

S 34

OTTOSEAL® S 34

S 50

OTTOSEAL® S 50

S 51

OTTOSEAL® S 51

S 54

OTTOSEAL® S 54

S 68

OTTOSEAL® S 68

S 69

OTTOSEAL® S 69

Octanowy silikon do pomieszczeń sterylnych i instalacji klimatyzacyjnych

87

S 70

OTTOSEAL® S 70

LEED®

Silikon Premium do kamienia naturalnego

88

S 72

OTTOSEAL® S 72

LEED®

Silikon do Plexiglas ® -u i tworzywa sztucznego

90

S 73

OTTOSEAL® S 73

LEED®

Silikon do sauny i łaźni parowej

90

LEED®

LEED®

Silikon do spoin podłogowych

82

Silikon przezroczysty

83

Silikon do podłóg z PCW, gumy i linoleum

84
86

Specjalny silikon B1

86

Neutralnie związany silikon do pomieszczeń sterylnych i instalacji klimatyzacyjnych

S 94

OTTOSEAL® S 94

LEED®

Neutralnie związany silikon ogniochronny

92

S 100

OTTOSEAL® S 100

LEED®

Silikon sanitarny Premium

94

S 105

OTTOSEAL® S 105

Standardowy silikon octanowy

96

S 110

OTTOSEAL S 110

Silikon neutralny Premium

98

S 113

OTTOSEAL S 113

S 115

OTTOSEAL S 115

S 117

OTTOSEAL® S 117

®

LEED

®

®

94

102

Standardowy silikon do kamienia naturalnego

S 120

OTTOSEAL® S 120

Alkoksysilikon Premium

103

S 121

OTTOSEAL® S 121

LEED®

Bezzapachowy silikon sanitarny Premium

104

S 125

OTTOSEAL® S 125

LEED®

Alkoksysilikon budowlany

105

według kodu produktu od strony 36

S 130

OTTOSEAL® S 130

Silikon sanitarny i do kamienia naturalnego o przedłużonej ochronie przed powstawaniem pleśni

S 140

OTTOSEAL® S 140

Silikon do basenów pływackich i do kamienia naturalnego o przedłużonej ochronie przed powstawaniem pleśni

107

S 610

OTTOCOLL® S 610

2-komponentowy specjalny klej silikonowy

108

106

v

Acryl

A 265

S 100

OTTOCOLL® TopFix

LEED®

Bardzo szybki klej utrwalający

42

Hybrid

M 500

OTTOCOLL® M 500

LEED®

Wodoodporny, hybrydowy środek klejąco-uszczelniający Premium

50

LEED®

Przezroczysty klej hybrydowy Premium

®
OTTOSEAL
S 100
OTTOCOLL
M 501

M 501

®

M 540

OTTOCOLL® AllFlex

M 550

OTTOCOLL® HiTack

M 570

OTTOCOLL M 570

Superelastyczny klej montażowy

N

Silikon sanitarny

Premium
®
OTTOCOLL
P 83

OTTOCOLL® P 84

52
53
53

Klej hybrydowy do klejenia powierzchniowego
Poliuretanowy środek klejąco-uszczelniający

64

Klej poliuretanowy Premium

65

nione
dościg ci
NieProdukte
 = neue
iwoś
LEED Mehr
właśc
Infos auf: www.otto-chemie.de
i
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52

itny
mmontażowy
2-komponentowy, hybrydowy
klej
aksa

OTTOCOLL® M 590

P 83
P 84

51

r
kolo

ny
Klej hybrydowy o dużej przyczepności
owy początkowej
czar

®

M 590
PU

Silikon sanitarny Premium

101

Neutralnie związany silikon budowlany

LEED

®

OTTOSEAL® S 100

100

Silikon umożliwiający naniesienie powłoki malarskiej

®

OO Wyszukiwanie
Klebstoffe

41

Materiał uszczelniający do bitumu i wilgotnych podłoży

OO Wyszukiwanie

S 100

übersetzen

®

LEED®
Właściwości:
tUsieciowany octanowo 1-komponentowy silikonowy środek uszczelniający
tBardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne, starzenie się i promieniowanie UV
tO właściwościach grzybobójczych i bakteriostatycznych
tUnikalne właściwości obróbki
tPowierzchnia dająca się doskonale wygładzić
tBardzo dobra przyczepność na podłożach ceramicznych

C00
przezroczysty

C01
biały

Obszary zastosowań:
tSzczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe w obszarze sanitarnym
tUszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze podłogi i ściany

Kody produktów podane są w
kolejności alfabetycznej w nagłówku
strony

C116
śnieżnobiały

Normy i badania:
t„Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości substancji szkodliwych“
zgodnie z listą materiałów budowlanych (TOXPROOF) TÜV Rheinland
tZgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

C51
stara biel

S 121 - S 130
300 ml
400 ml torebka z 580 ml torebka z
wkład
folii aluminiowej folii aluminiowej
S100-03-C5176
na zapytanie
na zapytanie
aksamitny czarny
aluminium
S100-03-C14
na zapytanie
na zapytanie
antracytowy
S100-03-C67
na zapytanie
na zapytanie
asfaltowy
S100-03-C808
na zapytanie
na zapytanie
bali
S100-03-C21
na zapytanie
na zapytanie
bawełna
S100-03-C75
na zapytanie
na zapytanie
bazaltowy
S100-03-C1105
na zapytanie
na zapytanie
bermudzki
S100-03-C25
na zapytanie
na zapytanie
betonowo-szary
S100-03-C56
S100-07-C56
na zapytanie
S100-03-C10
S100-07-C10
na zapytanie
beżowy bahama
S100-03-C74
na zapytanie
na zapytanie
beżowy pastelowy
biały
S100-03-C01
S100-07-C01
na zapytanie
bladoszary
S100-03-C86
S100-07-C86
na zapytanie
S100-03-C695
na zapytanie
na zapytanie
błękit egejski
S100-03-C05
na zapytanie
na zapytanie
brązowy
S100-03-C1167
na zapytanie
na zapytanie
brąz tabaki
brzask
S100-03-C961
na zapytanie
na zapytanie
cementowy szary nr 31 S100-03-C706
na zapytanie
na zapytanie
ciemnozielony
S100-03-C11
na zapytanie
na zapytanie
Opakowanie jednostkowe 20/karton
20/karton
20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900
600
Kolory

Nowy

300 ml
400 ml torebka z 580 ml torebka z
wkład
folii aluminiowej folii aluminiowej
crocusblau
S100-03-C753
na zapytanie
na zapytanie
curry
S100-03-C19
na zapytanie
na zapytanie
czarny
S100-03-C04
na zapytanie
na zapytanie
S100-03-C82
na zapytanie
na zapytanie
czerwonobeżowy
efekt srebra
S100-03-C510
na zapytanie
na zapytanie
efekt złota
S100-03-C511
na zapytanie
na zapytanie
egejski
S100-03-C91
na zapytanie
na zapytanie
flanelowy szary
S100-03-C72
S100-07-C72
na zapytanie
S100-03-C08
na zapytanie
na zapytanie
jaśminowy
jasnoszary
S100-03-C38
na zapytanie
na zapytanie
jasnoszary nr 21
S100-03-C501
na zapytanie
na zapytanie
jasny grafitowy
S100-03-C1168
na zapytanie
na zapytanie
jedwabisty szary
S100-03-C77
S100-07-C77
na zapytanie
karmelowy
S100-03-C09
na zapytanie
na zapytanie
magnolia
S100-03-C23
na zapytanie
na zapytanie
manhattan
S100-03-C43
S100-07-C43
na zapytanie
melba
S100-03-C1169
na zapytanie
na zapytanie
mgła
S100-03-C230
S100-07-C230
na zapytanie
S100-03-C40
na zapytanie
na zapytanie
miętowy
Opakowanie jednostkowe
20/karton
20/karton
20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900
600
Kolory

Wyszukiwanie pasującego produktu do danego zastosowania
OO ...
94

A-Z

w rubrykach od strony 11

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.ottochemie.com

Płytka okładzinowa - ceramika instalacje sanitarne

Lista zastosowań z zaleceniami produktowymi
2-komp. pianka poliuretanowa do ościeżnic
drzwiowych
2-komp., silikonowe materiały klejąco-uszczelniające
2-komponentowa pianka poliuretanowa
2-komponentowy klej hybrydowy
2-komponentowy klej poliuretanowy
Zastosowanie

OPTU
S610
OP920 - OPTU
M570
P520

K

M500 - M501 - M550 - M570 - P85 - P310 - P340 P520 - S70
M570 - OPTU - P520 - S610
M570 - OPTU - P520 - S610
P270
Uszczelnianie
A
A265
Aerozol antypleśniowy
X-ANTI
A265 - BAB/A770
Uszczelnianie
szczelin dylatacyjnych w obszarze sanitarnym
S 100 - S 105 - S 110 - S 115
Aerozol
do
czyszczenia
pistoletów
OPCLEAN
P84 - P85 - P86 - P520
(np. przy wannach, brodzikach prysznicowych, umywalkach)
S 121 - S 125 - S 130
do
glazurymateriały
ceramicznej
i okładzin z płytek
Akrylowe
uszczelniające
A205 - A207 - A210 - A215 - A225 - A710
P410 - M590
AllFlex
M540
A265 - BAB/A770
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze sanitarnym
S 70 - S 117 - S 130 - S 140
Alternatywne
uszczelnienie
w pomieszczeniach
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 (np.
przy wannach,
brodzikach
prysznicowych, umywalkach)
wilgotnych
OFS
M590
do
okładzini zsanitarnych
glazury i płytek z marmuru i kamienia naturaln
Aminowe materiały uszczelniające
S51 - S54
Kleje kompatybilne z kamieniem naturalnym
A265 - M500 - M501 - M550 - M570 - P85 - P86 Uszczelnianie powierzchniowe
OFS
Antypleśniowy
aerozol
X-ANTI
P310 - P340 - P520 - S70
w
pomieszczeniach
sanitarnych i wilgotnych
ASTM C1248
S70
Kleje konstrukcyjne
M365 - M500 - M501 - M550 - M570 - P85 Uszczelnianie spoin w obszarze żywności i wody pitnej
S 27
P310 - P340 - P520
B
(np. w mleczarniach, rzeźniach)
Badanie i dopuszczenie DRGW
S27
Kleje montażowe
A265 - M365 - M500 - M501 - M540 - M550 BG1
Z-OFB
M570 - P85 - P310 - P340 - S610
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w okładzinach z terakoty
S
100
S
110
S
121
S
125
BG2
Z-ODB
Kleje montażowe na bazie hybrydowej
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570
Budowa domów z elementów prefabrykowanych
P410
Kleje montażowe na bazie poliuretanu
P85 - P310 - P340
S
18
Uszczelnianie
spoin
w
pływalniach
i
w
obszarze
pod
wodą
Budowa i uszczelnianie akwariów wykonanych
Kleje na bazie alkoksów
S16 - S610
S
70
S
140
(marmur / kamień naturalny)
w całości ze szkła
S28
Kleje na bazie modyfikowanych silanów (MS)
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 Budowa
kontenerów
M500
M501
P410
Uszczelnianie spoin w saunach i łaźniach parowych
S 73
M590
Budowa pojazdów
M500 - M501 - M550 - M570 - P83
Kleje poliuretanowe
P83 - P84 - P85 - P86 - P310 - P340 - P410 - P520
Budowa
pojazdów
kempingowych
M350
M500
M550
M570
M590
P83
Kleje
STP
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 Uszczelnianie spoin w obszarze stale wilgotnym
S 18 - S 130 - S 140
P410 - S110 - S610
M590
(np. w publicznych pomieszczeniach sanitarnych)
Budowlane
taśmy
łączeniowe
BAB/I
BAB/A
Kleje
terminowane
silanem
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 Klejenie luster
M 550 - M 570 - S 16 - S 610
C
M590
Powłoka
S 120 - S 121 - S 125
CTBA ochronna brzegu lustra
Patrz FCBA
Kleje unieruchamiające
A265 - M550
S 70 (marmur / kamień naturalny)
Kleje zgodne z LEED
A265 - M500 - M501 - P85 - P410 - P520 - S16
D
Klejenie
konstrukcyjnych i izolacyjnychOFS/OFD
P 85aluminium
- P 310 - P 340
Klejenie
M500 - M501 - P83 - P85 - P310 - P320 - P340 DIN 1048elementów
®
(np.
ze styrodur -u)
P410 - P520 - S10 - S610
DIN 1286
S9
A 265
- M 500taśm
- Młączeniowych
501
Wklejanie
pojedynczych płytek ceramicznych w celach OTG
Klejenie
budowlanych
BAB/A770 - M360
DIN 18157-1
naprawczych
M 540
- M 550 - M 570 - P 85
Klejenie
drewna
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 DIN 18540-F - Spoina budowlana
M360 - M365 - P300 - P305 - S110 - S115 - S120 S125
P84 - P85 - P86 - P310 - P340 - P410 - S610
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w ścianie i w stropie
A 205
DIN 18545
M350 - S110 - S120
Klejenie drzwi drewnianych
M500 - M501 - M550 - P84 - P85 - P340 - P410
DIN 25415 - Możliwość dekontaminacji
S94
Klejenie elementów drzwi
M500 - M570 - P410 - P520
DIN 32622
S28
Klejenie elementów o konstrukcji przekładkowej
M500 - M570 - M590 - P410 - P520
DIN 4102-B1
S51 - S54 - S94 - Z-OFB
Klejenie elementów zespolonych drewniano - szklanych Kontakt z działem techniki stosowania
DIN
4102-B2
Pianki
poliuretanowe
OTTOPUR
Opxxx
Klejenie
eloksalowanego
aluminium
M500 - M501 - M550 - S610
Przydatne produkty uzupełniające:
2-komp.
DIN
52123pianka poliuretanowa do ościeżnic
OFS/OTO
K emaliowanego szkła
Klejenie
S70
X-ANTI
– Aerozol antypleśniowy OTTO do usuwania glonów,
drzwiowych
OPTU
Kamień
naturalny,
klejenie
M500- P310
- M501
- M550
- M570
- P85- M501
- P310- -M550
P340-DIN
52210 - Izolacja
akustyczna
spoin
OP940
Klejenie
granitu
P85
- P340
- P520
- M500
mchu i pleśni w pomieszczeniach wewnętrznych
2-komp.,
materiałyz klejąco-uszczelniające
S610 - A207 - A210 - M500 - M501 - P83 - P300 DIN
52452silikonowe
- Kompatybilność
powłoką
A205
P520 - S70
M570
X-GL
– Środek
2-komponentowa
piankawygładzający
poliuretanowaOTTO do wygładzania
OP920powierzchni
- OPTU materiałów uszczelniających
P305
- P720
Kartuszei podwójne
M570 - OPTU - P520 - S610
Klejenie
uszczelnianie akwariów
S28
2-komponentowy
klej hybrydowy
M570- powierzchni
Y-VBG
Fugenboy - narzędzie do wygładzania
materiałów
DIN
EN 14257– OTTO
P84
P85 - P86 - P340
- P410 uszczelniających
- P520
Kartuszei side-by-side
M570 - OPTU - P520 - S610
Klejenie
uszczelnianie cegieł szklanych
S28
2-komponentowy
klej poliuretanowy
P520-zeP85
DIN
EN 204-D4– OTTO
P84
- P340 - P410
Klej
do folii
P270
i uszczelnianie
S140
Y-VBG
Fugenfux - narzędzie do wygładzania
specjalnego
tworzywa sztucznego do profesjonalnego Klejenie
ukształtowania
spoinyfolii z PCW do stawów
DIN
A EN 86 - Spoina uszczelniająca
Klej montażowy
na bazieornamentów
akrylanu szklanych
A265- S610
Klejenie
i uszczelnianie
S50
X-PR1218 – Substancja podkładowa OTTO dla uzyskania optymalnej przyczepności S 18 przy stałym obciążeniu wilgocią
Szybkie
połączenie: płyt gipsowo - kartonowych
przed
deszczem
Z-OFB
Aerozolulewnym
antypleśniowy
X-ANTI
Kleje akrylowe
BAB/A770
Klejenie
i uszczelnianie
A265 - M500
- M540 - M550 - P85 - P310 - P340
Proszę znaleźć po
– OTTO Tiefengrund
OTG
DIN
EN ISO
4589
S51
- S54
Aerozol
do czyszczenia
pistoletów do umacniania podłoży
OPCLEAN
Kleje atestowane
przez płyt
ift gipsowo - włóknowych
P84 - -P85
- P86
- P520- M550 - P85 - P310 - P340
Klejenie
i uszczelnianie
A265
M500
- M540
prostu
kod produktu
®
Dozowana
pianka
poliuretanowa
OP940
Akrylowe materiały
uszczelniające
A205
- -A207
- A210 - A215
- A225
- A710
(sortowanie
alfabetyczne)
Kleje do
powierzchniowego
P410 - M590
SilOut do usuwania silikonuOP910
w stanie
równowagi
reakcji
chemicznej
– OTTOSEAL
SIEN
Klejenie
iklejenia
uszczelnianie
taśm i profili APTK
S54
Dyspersyjne,
akrylanowe materiały uszczelniające
A205
AllFlex
M540- A207 - A210 - A215 - BA/A710
Kleje dyspersyjne
akrylanowe
A265 - BAB/A770
Klejenie
i uszczelnianie
taśm i profili EPDM
S54
Dysza
z obwódką
Z-ZUB
Alternatywne
uszczelnienie w pomieszczeniach
Kleje hybrydowe
M365--P270/D25I
M500 - M501
- M540 - M550 - M570 Klejenie
izolacji przeciwwilgociowej / paroizolacji
P270
- P270/E40I
11
Dysze
dla
kartuszy,
torebek
Z-ZUB
wilgotnych i sanitarnych
OFS
M590 - M501 - M550 - M570 - P85 - P310 - P340 Klejenie kamieni
M500
Aminowe
materiały uszczelniające
S51 - S54
Kleje kompatybilne z kamieniem naturalnym
A265 - S70
M500 - M501 - M550 - M570 - P85 - P86 E
P520
Antypleśniowy
aerozol szczelin łazienkowych
X-ANTI
Elastyczne
uszczelnianie
S70
- S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 P310 - P340
Klejenie kanałów kablowych
A265
M365--P520
M500- -S70
M550 - P85 - P310 - P340
ASTM C1248
S70 - S140
S130
Kleje konstrukcyjne
M365- P85
- M500
- M501
Klejenie
kantówki okiennej
P84
- P86
- P410- M550 - M570 - P85 Element
Z-ZUB
P310- -P520
P340 - P520
B kątowy
Klejenie kątowników narożnych
P86
EN
1279 i dopuszczenie DRGW
S9
Badanie
S27
Kleje montażowe
A265 -- M365
M550- P340
- Klejenie
korka
M365
M500 -- M500
M501 -- M501
M550 -- M540
P85 - -P310
BG1
Z-OFB
M570 - P85 - P310 - P340 - S610
F
P520
BG2
Z-ODB
Kleje montażowe
M365 -- M365
M500 -- M500
M501 -- M501
M540 -- M540
M550 -- M550
M570 FCA
S110
Klejenie
listew na bazie hybrydowej
A265
Budowa domów
z elementów
P410
Kleje montażowe na bazie poliuretanu
P310 - S610
P340
Fugowanie
pieców
kaflowych prefabrykowanych
A215
P85 - P410
Budowa i ®uszczelnianie
Kleje na listew
bazie alkoksów
S16 - -S610
Fungitect
- technologiaakwariów
srebra wykonanych
S130 - S140
Klejenie
końcowych
A265
M500 - M 540 - P85 - P340
wGcałości ze szkła
S28
Kleje na listew
bazie modyfikowanych
silanów (MS)
M365 -- M365
M500 -- M500
M501 -- M501
M540 -- M540
M550 -- M550
M570 -Klejenie
ozdobnych
A265
Budowausuwanie
kontenerów
M500 - M501 - P410
M590- P310 - P340
P85
Glonów
X-ANTI
Budowa pojazdów
M5001218
- M501 - M550 - M570 - P83
Kleje poliuretanowe
P83 - -P84
- P85
- P86--M501
P310 - M540
P340 -- P410
Klejenie
listew przypodłogowych
A265
M365
- M500
M550- -P520
Gruntowanie
obszaru stale wilgotnego
X-PR
Budowa
M350 - M500 - M550 - M570 - M590 - P83 Kleje STP
M365- P310
- M500
- M501 - M540 - M550 - M570 P85
- P340
H pojazdów kempingowych
P410 --S110
M590 - M570 - S16 - S610
Klejenie luster (również z plexiglas® -u)
M550
Hybrydowe materiały uszczelniające
M350
M360- S610
- M365 - M380 - M500
Budowlane
taśmy łączeniowe
BAB/I - BAB/A
Kleje terminowane
silanem
M365 -- M365
M500 -- M500
M501 -- M501
M540 -- M540
M550 -- M550
M570 -Klejenie
łat
A265
I
C
M590- S610
P85
Impregnacja
elewacji
SXN
CTBA Centralnego Związku
Patrz FCBA
Kleje unieruchamiające
A265- -P520
M550
Klejenie
łączników narożnych
P86
Instrukcja
Kleje
zgodne
z
LEED
A265 - M500 - M501 - P85 - P410 - P520 - S16
D
Klejenie mebli ogrodowych
P84
Niemieckiej
Branży Budowlanej (ZDB)
OFS
aluminium
M500
M501
P83
P85
P310
P320
- P340
DIN
1048
OFS/OFD
Klejenie
miedzi
M365
M500
M501
M550
M570
P85
- Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 1
S34
P410 - P520
DIN 1286 IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 3
S9 - S105 - S121
P310
P340 - S10
S610- S610
Instrukcja
S100
budowlanych
taśm łączeniowych
BAB/A770
- M360
DIN 18157-1
OTG - M365 - P300 - P305 - S110 - S115 - S120
Klejenie miękkiego
PCW
M365
- M500
- M570 - S110 + X-PR 1217
Instrukcja
IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 7
M360
drewna
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 DIN 18540-F
Spoina budowlanaDichtstoffe) nr 8
M360 - M365 - P300 - P305 - S110 - S115 - S120 Klejenie modyfikowanego
drewna
P86
Instrukcja
IVD-(Industrieverband
A221
S125 - M350 - M360 - M365 - P300 - P305 - P720 P84 - P85 - P86 - P310 - P340 - P410 - S610
Klejenie odporne na temperaturę według
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 9
A710
DIN 18545
M350- S94
- S110
- S120
KlejenieDIN
drzwi
drewnianych
M500- P85
- M501
- M550
- P85
- P340 - P410
normy
EN 14257
P84
- P86
- P340- P84
- P410
- P520
S70
- S110
- S115 - S117 - S120 - S730
DIN 25415IVD
- Możliwość
dekontaminacji
S94 - S120
elementów
M500 - M570 - P410 - P520
Klejenie odporne
na drzwi
warunki pogodowe według
Instrukcja
(Industrieverband
Dichtstoffe) nr 10
S110
DIN 32622IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 13
S28 - S120
KlejenieDIN
elementów
o konstrukcji przekładkowej
M500- P85
- M570
- M590
normy
EN 204 D4
P84
- P86
- P340- P410
- P410- P520
- P520
Instrukcja
S110
DIN 4102-B1
S51 - -S54
- S94 - Z-OFB
elementów zespolonych drewniano - szklanych M365
Kontakt- M500
z działem
techniki
stosowania
Klejenie paneli
- M501
- M550
- P85 - P310 - P340 Instrukcja
IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 16
A205
A207
DIN 11600
4102-B2
Pianki -poliuretanowe
Klejenie eloksalowanego aluminium
M500--P520
M501 - M550 - S610
P410
ISO
F 25 LM
M360
M365 - S7 OTTOPUR Opxxx
DIN 11600
52123 G 25 LM
OFS/OTO
emaliowanego szkła
S70 - M500 - M501 - M550 - M570 - P85 Klejenie PCW
M365
ISO
S110
- S120

OO ...

Kamień naturalny, klejenie

Kartusze podwójne
Kartusze side-by-side
KlejKlejenie
do folii
Klej montażowy na bazie akrylanu
Kleje akrylowe
Kleje atestowane przez ift
Kleje do klejenia powierzchniowego
Kleje dyspersyjne akrylanowe
Kleje hybrydowe

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze sanitarnym
(np. przy wannach, brodzikach prysznicowych, umywalkach)
do glazury ceramicznej i okładzin z płytek

S 100

na liście zastosowań od strony 141

A-Z

Lista zastosowań z zaleceniami produktowymi

Elastyczne uszczelnianie szczelin łazienkowych

S 70 - S 100 - S 105
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Katalog produktów
Kod

Produkt

Opis

Strona

Materiały uszczelniające
Akrylowy

Hybrydowy

PU

Silikon

A 205

OTTOSEAL® A 205

Akrylowy środek uszczelniający Premium

36

A 207

OTTOSEAL A 207

Standardowy akrylowy środek uszczelniający

37

A 210

OTTOSEAL® A 210

Niedrogi akrylowy środek uszczelniający

37

A 215

OTTOSEAL® A 215

Ziarnista szpachlówka naprawcza do pęknięć

38

LEED®

®

A 221

OTTOSEAL® Parkett

Niezawierający silikonu materiał uszczelniający do podłóg drewnianych, laminowanych i korkowych

39

A 225

OTTOSEAL® A 225

Materiał uszczelniający do połączeń narożnych do okien metalowych i drewnianych

40

LEED®

A 250

OTTOSEAL® A 250

Materiał uszczelniający do bitumu i wilgotnych podłoży

41

BA/A 710

OTTOSEAL® A 710

Specjalny akrylan do montażu RAL WEWNĄTRZ

42

M 350

OTTOSEAL® M 350

Materiał uszczelniający na bazie modyfikowanych silanów (MS)

46

M 360

OTTOSEAL® M 360

M 365

Hybrydowy materiał uszczelniający do szczelin dylatacyjnych w budownictwie nadziemnym

47

OTTOSEAL® M 365

Hybrydowy środek klejąco-uszczelniający

48

M 380

OTTOSEAL® M 380

Hybrydowy materiał uszczelniający do instalacji klimatyzacyjnych

49

BA/P 720

OTTOSEAL® P 720

Specjalny akrylan do montażu RAL NA ZEWNĄTRZ

43

P 300

OTTOSEAL® P 300

Standardowy poliuretanowy środek uszczelniający

69

P 305

OTTOSEAL® P 305

Poliuretanowy środek uszczelniający Premium

69

BA/S 730

OTTOSEAL® S 730

Specjalny silikon do montażu RAL NA ZEWNĄTRZ

43

S7

OTTOSEAL® S 7

Silikon odporny na warunki pogodowe (weather sealing)

74

S9

OTTOSEAL S 9

S 10

OTTOSEAL® S 10

S 16
S 17
S 18

OTTOSEAL® S 18

Silikon do basenów pływackich

79

S 25

OTTOSEAL® S 25

Octanowy silikon do wysokich temperatur

80

S 27

OTTOSEAL® S 27

Silikon do żywności i wody pitnej

81

S 28

OTTOSEAL® S 28

Silikon do akwariów i cegieł szklanych

81

S 34

OTTOSEAL® S 34

Silikon do spoin podłogowych

82

S 50

OTTOSEAL® S 50

S 51

OTTOSEAL® S 51

S 54

LEED®

LEED®

1-komponentowa krawędź szyby zespolonej

74

LEED®

Konstrukcyjny środek klejąco-uszczelniający

75

OTTOCOLL® S 16

LEED®

Klej do luster

76

OTTOSEAL® S 17

LEED®

Neutralnie związany silikon do wysokich temperatur

78

®

LEED®

Silikon przezroczysty

83

Silikon do podłóg z PCW, gumy i linoleum

84

OTTOSEAL® S 54

Specjalny silikon B1

86

S 68

OTTOSEAL® S 68

Neutralnie związany silikon do pomieszczeń sterylnych i instalacji klimatyzacyjnych

86

S 69

OTTOSEAL® S 69

Octanowy silikon do pomieszczeń sterylnych i instalacji klimatyzacyjnych

87

S 70

OTTOSEAL® S 70

LEED®

Silikon Premium do kamienia naturalnego

88

S 72

OTTOSEAL® S 72

LEED®

Silikon do Plexiglas ® -u i tworzywa sztucznego

90

S 73

OTTOSEAL® S 73

LEED®

Silikon do sauny i łaźni parowej

90

S 94

OTTOSEAL® S 94

LEED®

Neutralnie związany silikon ogniochronny

92

S 100

OTTOSEAL® S 100

LEED®

Silikon sanitarny Premium

94

S 105

OTTOSEAL® S 105

S 110

OTTOSEAL® S 110

S 113

OTTOSEAL® S 113

S 115

OTTOSEAL® S 115

S 117

OTTOSEAL® S 117

S 120

OTTOSEAL® S 120

Alkoksysilikon Premium

103

S 121

OTTOSEAL® S 121

LEED®

Bezzapachowy silikon sanitarny Premium

104

S 125

OTTOSEAL® S 125

LEED®

Alkoksysilikon budowlany

105

S 130

OTTOSEAL S 130

Silikon sanitarny i do kamienia naturalnego o przedłużonej ochronie przed powstawaniem pleśni

106

S 140

OTTOSEAL® S 140

Silikon do basenów pływackich i do kamienia naturalnego o przedłużonej ochronie przed powstawaniem pleśni

107

S 610

OTTOCOLL® S 610

2-komponentowy specjalny klej silikonowy

108

LEED®

LEED®

Standardowy silikon octanowy

96

Silikon neutralny Premium

98

Silikon umożliwiający naniesienie powłoki malarskiej
LEED®

®

100

Neutralnie związany silikon budowlany

101

Standardowy silikon do kamienia naturalnego

102

Kleje
Akrylowy

A 265

OTTOCOLL® TopFix

LEED®

Bardzo szybki klej utrwalający

42

Hybrydowy

M 500

OTTOCOLL® M 500

LEED®

Wodoodporny, hybrydowy środek klejąco-uszczelniający Premium

50

M 501

OTTOCOLL® M 501

LEED®

Przezroczysty klej hybrydowy Premium

51

M 540

OTTOCOLL® AllFlex

Superelastyczny klej montażowy

52

M 550

OTTOCOLL® HiTack

Klej hybrydowy o dużej przyczepności początkowej

52

M 570

OTTOCOLL® M 570

2-komponentowy, hybrydowy klej montażowy

53

M 590

OTTOCOLL® M 590

Klej hybrydowy do klejenia powierzchniowego

53

P 83

OTTOCOLL® P 83

Poliuretanowy środek klejąco-uszczelniający

64

P 84

OTTOCOLL® P 84

Klej poliuretanowy Premium

65

PU
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Katalog produktów
Kod

Produkt

Opis

Strona

P 85

OTTOCOLL® P 85

LEED®

Poliuretanowy klej montażowy Premium

65

P 86

OTTOCOLL P 86

LEED®

1-komponentowy klej poliuretanowy do łączników narożnych

66

P 270

OTTOCOLL® P 270

Klej do folii na bazie dyspersyjnej, niezawierający rozpuszczalnika

67

P 310

OTTOCOLL® UniMax

Poliuretanowy klej montażowy

70

P 340

OTTOCOLL® Rapid

Bardzo silny klej kraft

71

P 410

OTTOCOLL® P 410

LEED®

Klej poliuretanowy do klejenia powierzchniowego

71

P 520

OTTOCOLL® P 520

LEED®

2-komponentowy klej poliuretanowy Premium

72

S 16

OTTOCOLL® S 16

LEED®

Klej do luster

S 610

OTTOCOLL® S 610

Kleje
PU

Silikon

®

2-komponentowy specjalny klej silikonowy

76
108

Materiały uszczelniające, klejące i taśmy do montażu RAL
BA/A 710

OTTOSEAL® A 710

Specjalny akrylan do montażu RAL WEWNĄTRZ

42

BA/P 720

OTTOSEAL® P 720

Specjalny akrylan do montażu RAL NA ZEWNĄTRZ

43

BA/S 730

OTTOSEAL® S 730

Specjalny silikon do montażu RAL NA ZEWNĄTRZ

43

BA/T-BKA

OTTOTAPE Trio-BKA

Wielofunkcyjna taśma uszczelniająca do montażu RAL

44

BA/T-FBA

OTTOTAPE Trio-FBA

Wielofunkcyjna taśma uszczelniająca do łączenia parapetów

BAB/I

Budowlana taśma łączeniowa OTTO wewnętrzna Budowlana taśma przyłączeniowa do montażu według wytycznych RAL

45

44

BAB/A

Budowlana taśma łączeniowa OTTO zewnętrzna

Budowlana taśma przyłączeniowa do montażu według wytycznych RAL

45

BAB/A 770

OTTOCOLL® A 770

Klej dyspersyjny do budowlanych taśm przyłączeniowych OTTO

46

System uszczelnień sanitarnych OTTOFLEX
OFS/OFV

OTTOFLEX Powłoka gruntująca

56

OFS/OFF

OTTOFLEX Płynna folia

56

OFS/ODS

OTTOFLEX Szlamy uszczelniające

57

OFS/OAB

OTTOFLEX Taśma uszczelniająca

57

OFS/OFD

OTTOFLEX Taśma uszczelniająca

58

OFS/OTO

OTTOFLEX Obiektowa taśma uszczelniająca

58

OFS/OFBM OTTOFLEX Podłogowy kołnierz uszczelniający

59

OFS/OFWM OTTOFLEX Ścienny kołnierz uszczelniający

59

OFS/OFDM OTTOFLEX Kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi

59

OFS/OFAE

OTTOFLEX Narożniki zewnętrzne

59

OFS/OFIE

OTTOFLEX Narożniki wewnętrzne

59

Pianki poliuretanowe OTTOPUR
OP 910

OTTOPUR OP 910

1-komponentowa pianka montażowa do pistoletów dozujących

60

OP 920

OTTOPUR OP 920

2-komponentowa pianka poliuretanowa

60

OP 930

OTTOPUR OP 930

1-komponentowa pianka montażowo-uszczelniająca

61

OP 935

OTTOPUR OP 935

Uboga w monomery 1-komponentowa pianka poliuretanowa

61

OP 940

OTTOPUR OP 940

Pianka do izolacji cieplnej i dźwiękowej

62

OPCLEAN

OTTOPUR Cleaner

Natłuszczający środek czyszczący do pistoletów

62

OPTU

OTTOPUR Turbo

2-komponentowa pianka poliuretanowa do ościeżnic drzwiowych

63

Produkty dodatkowe
OTG

OTTO Środek głęboko gruntujący

Środek utwardzający podłoże

SXN

OTTO Siloxan 290L

Silikonowa, wodoodporna impregnacja powierzchni

110

X-ANTI

OTTO Aerozol antypleśniowy

SIEN

OTTOSEAL® SilOut

Środek do usuwania silikonu

109

STEX

OTTOSEAL® StainEx

Pasta odtłuszczająca do marmuru i kamienia naturalnego

109

63
111

Taśmy i pasy okrągłe
P 270/D25I OTTOTAPE D 25I

Klejąca taśma foliowa do izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji

P 270/E40I OTTOTAPE E 40I

Taśma klejąca o dużej przyczepności do podłoża do izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji

Z-FLB

Taśma ościeżnicowa do szyb zespolonych

OTTO Flexband

68
68
132

Z-OFB

OTTO Taśma do uszczelniania dylatacji BG1 Wstępnie sprężona taśma do uszczelniania dylatacji

133

Z-ODB

OTTO Taśma izolacyjna BG2

Wstępnie sprężona taśma uszczelniająca

134

Z-PE

OTTOCORD PE-B2

Polietylenowy sznur okrągły o zamnkniętych porach

135

Z-PUR-H

OTTOCORD PUR-H-B3

Miękki poliuretanowy sznur okrągły o otwartych porach

136

Z-PUR-HS

OTTOCORD PUR-HS-B3

Naprężony poliuretanowy sznur okrągły o otwartych porach

136

n = nowe produkty
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Katalog produktów
Kod

Produkt

Opis

Strona

Pistolety
Pistolet akumulatorowy Typ HPS-4T

122

Pistolet akumulatorowy Typ HPS-6T

122

ULTRA

Pistolet dozujący ULTRA

123

PPA65

Pistolet dozujący PPA 65

123

FGLOW

Pistolet dozujący FG Low

123

IPF

Pistolet dozujący IPF z zestaw redukcyjny

123

P400AIR3

Pistolet pneumatyczny P 400 Air3 (COX)

124

P620AIR3

Pistolet pneumatyczny P 620 Air3 (COX)

124

P310SR

Pistolet pneumatyczny P 310 SR

124

P900

Pistolet pneumatyczny P 900

124

P2x190

Pistolet pneumatyczny P 2 x 190

125

P2x310

Pistolet pneumatyczny P 2 x 310

125

P490DP

Pistolet pneumatyczny P 490 DP

125

HPS-4T
Pistolety
akumulatorów HPS-6T
Pistolety
dozujące dla
pianek poliuretanowych
 istolety
P
pneumatyczne

Pistolety
ręczne

P495DP

Pistolet pneumatyczny P 495 DP

125

DRVENT

Zawór regulacji ciśnienia

122

HANDW

Pistolet rynnowy
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od strony
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Lista zastosowań z zaleceniami produktowymi

141

Profesjonalny poradnik OTTO, informacje o produktach

144

Tabele zużycia

146

n = nowe produkty

Wskazówki:

Ze względu na techniczne możliwości druku kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od oryginalnych kolorów produktów.
Dokładne odwzorowanie kolorów znajduje się na naszych tablicach kolorów. W przypadku nowego wydania niniejsze wydanie zostanie
unieważnione.
W katalogu znajdują się następujące zastrzeżone znaki towarowe: Plexiglas® jest zastrzeżoną marką firmy Evonic-Röhm GmbH
(Darmstadt), Makrolon® jest zastrzeżoną marką firmy Bayer AG (Leverkusen), Lexan® jest zastrzeżoną marką firmy SABIC Innovative
Plastics (Bergen op Zoom), Styrodur® i Styropor® są zastrzeżonymi markami firmy BASF SE (Ludwigshafen), LEED® jest zastrzeżoną marką
U.S. Green Building Council.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem w momencie złożenia do druku, patrz skorowidz (ostatnia
strona okładki). Ze względu na różnorodność przypadków i warunków zastosowań naszych produktów zawsze konieczne jest
wcześniejsze sprawdzenie i praktyczna weryfikacja wszystkich właściwości produktu ważnych dla danego celu zastosowania.
Należy przestrzegać informacji zamieszczonych w poszczególnych kartach danych technicznych. Dostępne są one w Internecie
pod adresem www.otto-chemie.com. Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.
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Liderem rynku nie zostaje
się dzięki „taniej“ jakości

OTTOSEAL® S 100 jest unikalny w
swojej klasie i dzięki temu jest liderem
rynku wśród profesjonalnych silikonów
sanitarnych.
Z jednej strony to doskonałe właściwości
obróbki czynią OTTOSEAL® S 100
produktem 1. wyboru w obszarze
wyposażenia sanitarnego. Nie tylko czas
(obróbki) to pieniądz, również perfekcyjny
wygląd. Z drugiej strony OTTOSEAL® S 100
oferuje dziś jedną z największych
różnorodności kolorów - aktualne trendy
kolorystyczne są niezwłocznie włączane do
asortymentu.
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Płytka okładzinowa - ceramika instalacje sanitarne
Zastosowanie

Uszczelnianie

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze sanitarnym
(np. przy wannach, brodzikach prysznicowych, umywalkach)
do glazury ceramicznej i okładzin z płytek

S 100 - S 105 - S 110 - S 115
S 121 - S 125 - S 130

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze sanitarnym
(np. przy wannach, brodzikach prysznicowych, umywalkach) do
okładzin z glazury i płytek z marmuru i kamienia naturalnego

S 70 - S 117 - S 130 - S 140

Uszczelnianie powierzchniowe
w pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych

OFS

Uszczelnianie spoin w obszarze żywności i wody pitnej
(np. w mleczarniach, rzeźniach)

S 27

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w okładzinach z terakoty

S 100 - S 110 - S 121 - S 125

Uszczelnianie spoin w pływalniach i w obszarze pod wodą

S 18
S 70 - S 140 (marmur / kamień naturalny)
S 73

Uszczelnianie spoin w saunach i łaźniach parowych
Uszczelnianie spoin w obszarze stale wilgotnym
(np. w publicznych pomieszczeniach sanitarnych)

S 18 - S 130 - S 140
M 550 - M 570 - S 16 - S 610

Klejenie luster
Powłoka ochronna brzegu lustra

Klejenie

S 120 - S 121 - S 125
S 70 (marmur / kamień naturalny)

Klejenie elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych
(np. ze styrodur®-u)

P 85 - P 310 - P 340

Wklejanie pojedynczych płytek ceramicznych w celach
naprawczych

A 265 - M 500 - M 501
M 540 - M 550 - M 570 - P 85

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w ścianie i w stropie

A 205

Przydatne produkty uzupełniające:
X-ANTI

– Aerozol antypleśniowy OTTO do usuwania glonów,
mchu i pleśni w pomieszczeniach wewnętrznych

X-GL

– Środek wygładzający OTTO do wygładzania powierzchni materiałów uszczelniających

Y-VBG

– OTTO Fugenboy - narzędzie do wygładzania powierzchni materiałów uszczelniających

Y-VBG

– OTTO Fugenfux - narzędzie do wygładzania ze specjalnego tworzywa sztucznego do profesjonalnego ukształtowania spoiny

X-PR1218 – Substancja podkładowa OTTO dla uzyskania optymalnej przyczepności S 18 przy stałym obciążeniu wilgocią
OTG

– OTTO Tiefengrund do umacniania podłoży

SIEN

– OTTOSEAL® SilOut do usuwania silikonu w stanie równowagi reakcji chemicznej

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Najczęściej sprzedawany
silikon do kamienia naturalnego
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OTTOSEAL® S 70 jest wiodącym
silikonowym materiałem uszczelniającym
do marmuru i kamienia naturalnego.
Spoiny łączeniowe i szczeliny dylatacyjne
to klasyczne zadania dla OTTOSEAL® S 70,
ale również w konstrukcjach klejonych
(np. osadzanie schodów z kamienia
naturalnego lub aktualna architektura)
silikon ten jest nr 1 na rynku - z gwarancją
zapobiegania zanieczyszczeniom
strefy brzegowej w przypadku kamieni
naturalnych.
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Marmur - kamień naturalny

Zastosowanie

Uszczelnianie

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w podłodze
i elewacji z marmuru i kamienia naturalnego

S 70

Uszczelnianie kamienia syntetycznego i wyrobów betonowych
o obrobionej powierzchni

S 70 - S 117

Powierzchniowe uszczelnienie sanitarne pod marmurem
i kamieniem naturalnym

OFS
M 500 - M 501 - M 550
M 570 - P 85 - P 310
P 340 - P 520 - S 70

Ogólne zastosowania kleju na marmurze
i kamieniu naturalnym
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w okładzinach
z glazury i płytek z marmuru i kamienia naturalnego

S 70 - S 117 - S 130 - S 140

Uszczelnianie spoin w marmurze i kamieniu naturalnym
w pływalniach i w obszarze pod wodą

S 70 - S 140

Uszczelnianie spoin w marmurze i kamieniu naturalnym
w saunach i łaźniach parowych

S 73
M 500 - M 501 - M 550
M 570 - P 85 - P 310
P 340 - P 520 - S 70

Klejenie stopni schodów z marmuru i kamienia
naturalnego na konstrukcjach wsporczych
(np. z betonu, metalu itd.)
Uszczelnianie kuchennych blatów roboczych
z marmuru i kamienia naturalnego

Klejenie

S 70 - S 117 - S 130 - S 140
M 500 - M 501 - M 550
M 570 - P 85

Klejenie kuchennych blatów roboczych na elementach
metalowych i izolacyjnych
Wodoodporna impregnacja elewacji
z marmuru i kamienia naturalnego

SXN

Powłoka ochronna brzegu lustra na marmurze
i kamieniu naturalnym

S 70 - S 130 - S 140

Przydatne produkty uzupełniające:
X-ANTI

– Aerozol antypleśniowy OTTO do usuwania glonów,
mchu i pleśni w pomieszczeniach wewnętrznych

X-GLM

– Silikonowy środek do wygładzania marmuru OTTO do wygładzania materiałów uszczelniających
w kontakcie z kamieniami naturalnymi

Y-VBG

– OTTO Fugenboy - narzędzie do wygładzania powierzchni materiałów uszczelniających

X-PR1102 – Substancja podkładowa OTTO do piaskowca
X-PR1216 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności materiałów uszczelniających na kamieniu naturalnym
SIEN

– OTTOSEAL® SilOut do usuwania silikonu w stanie równowagi reakcji chemicznej

STEX

– OTTOSEAL® StainEx do odtłuszczania marmuru i kamienia naturalnego, na których wystąpiły
zatłuszczenia stref brzegowych spowodowane przez nieodpowiednie materiały uszczelniające.
W tym celu prosimy o konsultację z naszym działem techniki stosowania

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Specjalista w zakresie
okien i drzwi
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Tam, gdzie okna i drzwi, tam też OTTO,
np. OTTOSEAL® S 110 do uszczelniania wręgów
na szybę: sprawdzony, bez smug, odporny na
ścieranie i z możliwością szybkiego obciążenia.
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OTTOCOLL® P 86 / P 520:
do wyboru 1- lub 2-komponentowe
kleje poliuretanowe do ultramocnych
połączeń klejonych metali.
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Okna - drzwi

Zastosowanie

Uszczelnianie

Połączenie okien i drzwi z bryłą budynku zgodnie
z wytycznymi montażowymi RAL (patrz strona 17)

BA/A 710 - BA/P 720 - BA/S 730

Powłoka ochronna wręgów na szybę w oknach drewnianych według
normy DIN 18545, część 2, grupa obciążeń E
Uszczelnianie spoin łączeniowych

Klejenie

Budowlana taśma łączeniowa:

BA/T-BKA - BA/T-FBA
BAB - BAB/A 770
S 110 - S 120
Silikon. mat. uszcz. na zewnątrz i do wewnątrz:

S 110 - S 115 - S 120 - S 125
Poliuret. mat. uszcz. na zewnątrz i do wewnątrz:

P 300 - P 305

Hybryd. mat. uszcz. na zewnątrz i do wewnątrz:

M 350 - M 360 - M 365

Akrylowe materiały uszczelniające do wewnątrz:

A 205 - A 210

Taśma zapewniająca szczelność przed ulewnym deszczem na zewnątrz:

Z-OFB - Z-ODB

Do kamienia natur. na zewnątrz i do wewnątrz:

S 70 - S 117

Budowlana taśma łączeniowa:

BA/T-BKA - BA/T-FBA
BAB - BAB/A 770

Klejenie ram (kantówki okiennej) w produkcji
drewnianych okien i drzwi

S 54
OP 910 - OP 920 - OP 930
OP 935 - OPTU
P 84 - P 410 (płynny)
P 85 (stały)

Klejone konstrukcje okien

Kontakt z działem techniki stosowania

Klejenie profili EPDM
Montaż okien i drzwi

Drewniano-szklane elementy zespolone (HGV)

S 7 - S 10 - S 94

P 86 (poliuretan 1-komponentowy)
P 520 (poliuretan 2-komponentowy)

Klejenie kątowników narożnych w metalowych oknach,
drzwiach i elewacjach oraz ogrodach zimowych
Uszczelnianie cięć pod kątem i styków profili w metalowych oknach,
drzwiach i elewacjach

A 225
A 265 - M 365 - M 501
M 540 - M 550 - M 570

Klejenie listew ozdobnych i elementów drzwi
Szklenie przeciwpożarowe według normy DIN 4102-B1

S 94

Opiankowywanie skrzynek rolet
Produkcja elementów warstwowych / płyt zespolonych (np. ścianek
działowych, drzwi do budynków, płyt elewacyjnych itd.)

Przydatne produkty uzupełniające:
X-REF

Kontakt z działem techniki stosowania

– OTTO Cleaner F do czyszczenia profili metalowych i usuwania
świeżych resztek kleju poliuretanowego

OPCLEAN – OTTOPUR Cleaner do czyszczenia pistoletów dozujących OTTOPUR

OP 910 - OP 920 - OP 930
OP 935 - OP 940
M 590 - P 84 - P 410
n = nowe produkty
Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Bezpieczny montaż RAL z użyciem
materiałów uszczelniających
atestowanych przez ift
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Uszczelnienie wewnątrz za pomocą
OTTOSEAL® A 710 gwarantuje trwale
hermetyczne oddzielenie klimatu
pomieszczenia i klimatu zewnętrznego.
Dzięki praktycznej kompensacji ruchów,
doskonałym możliwościom obróbki i
kompatybilności z powłoką lakierniczą
OTTOSEAL® A 710 perfekcyjnie nadaje się do
wewnętrznego uszczelniania okien i drzwi budynku.

OTTOSEAL® P 720 i S 730 zostały
opracowane specjalnie do połączenia
okien i drzwi budynku z budynkiem,
charakteryzują się dobrą odpornością
na wpływ warunków atmosferycznych
i odpornością na starzenie i zapewniają
szczelność przed ulewnym deszczem do 600 Pa.
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Połączenie z bryłą budynku
zgodnie z wytycznymi
montażowymi RAL
Zastosowanie

Uszczelnianie

Połączenie z bryłą budynku wewnątrz
z użyciem natryskowych materiałów uszczelniających
Połączenie z bryłą budynku na zewnątrz
z użyciem natryskowych materiałów uszczelniających

BA/A 710

Połączenie z bryłą budynku wewnątrz
za pomocą budowlanej taśmy łączeniowej wewnątrz
Połączenie z bryłą budynku na zewnątrz
za pomocą budowlanej taśmy łączeniowej na zewnątrz

BAB/I

BAB/A 770

BAB/A

BAB/A 770 - M 360 - M 365

Połączenie z bryłą budynku
za pomocą wielofunkcyjnej taśmy uszczelniającej RAL
Połączenie parapetu
za pomocą wielofunkcyjnej taśmy uszczelniającej FBA

BA/P 720 - BA/S 730

BA/T-BKA
BA/T-FBA
OP 910 - OP 920 - OP 930
OP 935 - OP 940
OP 910 - OP 920 - OP 930
OP 935 - OP 940

Unieruchomienie okien i drzwi, opiankowanie
Opiankowanie skrzynek rolet
Wstępne wypełnienie i zamknięcie budowlanych spoin
łączeniowych wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków

Klejenie

Z-PE - Z-OFB
n = nowe produkty

Przydatne produkty uzupełniające:
BA/A 770 – do klejenie budowlanych taśm łączeniowych
X-GL

– Środek wygładzający OTTO do wygładzania powierzchni materiałów uszczelniających

OPCLEAN – OTTOPUR Cleaner do czyszczenia pistoletów dozujących OTTOPUR
X-PR1215 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności na chłonnych podłożach
X-PR1216 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności na materiałach metalicznych
X-PR1217 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności na tworzywach sztucznych
X-PR1225 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności poliuretanowych materiałów uszczelniających na materiałach mineralnych
X-PR1227 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności poliuretanowych materiałów uszczelniających na tworzywach sztucznych
X-PR1105 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności akrylanowych materiałów
uszczelniających na materiałach mineralnych
X-REF

– OTTO Cleaner do czyszczenia materiałów metalowych

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Jasna sprawa

OTTOSEAL® S 10: fugowania o dużej wytrzymałości
mechanicznej w nowoczesnych konstrukcjach szklanych.
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OTTOSEAL® S 7: Ochrona przed wpływami
atmosferycznymi dla maksymalnej trwałości.
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Szkło - lustra

Zastosowanie

Uszczelnianie

Powłoka ochronna wręgów na szybę w oknach drewnianych według
DIN 18545, część 2, grupa obciążeń E

S 110 - S 120

S 28
Uszczelnianie szklenia p-pożarowego według DIN 4102-B1
S 94
Odporne na wpływy atmosferyczne uszczelnianie konstrukcji metal., S 7 - S 10
Klejenie i uszczelnianie akwariów

Klejenie

S 28

np. na oszkleniach skośnych, oszkleniach dachów,
ogrodów zimowych i elementach szklenia strukturalnego
Klejenie i uszczelnianie cegieł szklanych

S 28

Przezroczysty (wysoce przezroczysty)
silikonowy materiał uszczelniający

S 50

Wtórna krawędź szyby zespolonej

S9
S9
S 105 - S 110
S 115 - S 120 (silikonowe mat. uszczelniające)
M 350 (polimer na bazie modyfik. silanów (MS)
S 72

Uszczelnianie szkła profilit

Uszczelnianie spoin przy i w szkle akrylowym (np. plexiglas®)
i poliwęglanie (np. makrolon®, lexan®) w konstrukcjach z tw.
sztucznego, w konstrukcjach szklarni i ogrodów zim.
Uszczelnianie przezroczystych witryn i okien wystawowych

S 50
M 550 - M 570 - S 16 - S 610

Klejenie luster
Powłoka ochronna brzegu lustra

S 70 (kamień naturalny)
Do innych materiałów:

S 120 - S 121 - S 125
Uszczelnianie zespolonego szkła bezpiecznego

Do folii poliwinylobutyralowych (PVB):

S 7 - S 10 - S 110 - S 120
W przypadku żywic lanych proszę o kontakt
z naszym działem techniki stosowania

Drewniano-szklane elementy zespolone (HGV)

S 7 - S 10

Kontakt z działem techniki stosowania

Przydatne produkty uzupełniające:
X-GL

– Środek wygładzający OTTO do wygładzania powierzchni materiałów uszczelniających

Z-FLB

– OTTO Flexband taśma ościeżnicowa do szyb zespolonych

SIEN

– OTTOSEAL® SilOut do usuwania silikonu w stanie równowagi reakcji chemicznej

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Jeżeli potrzebują Państwo
więcej niż kleju do drewna
OTTOCOLL® P 84 przewyższa wszystkie
powszechnie stosowane normy kontrolne i
jest wypełniającym szczeliny, odpornym na
wpływ warunków atmosferycznych klejem
poliuretanowym do konstrukcji drewnianych
wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku.

84
P
LL
O
C
O
OTT
®

OTTOCOLL® P 85 to uniwersalny klej
montażowy z nieosiągalnie dużymi
rezerwami siły. Dzięki szybkiemu
utwardzaniu jest rozwiązaniem
problemów dla wielu branż i specjalistą
od niewidocznych zamocowań.
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Drewno

Zastosowanie

Uszczelnianie

Powłoka ochronna wręgów na szybę w oknach drewnianych według
normy DIN 18545, część 2, grupa obciążeń E

S 110 - S 120

Uszczelnianie spoin łączeniowych drewnianych okien i drzwi

Klejenie

Silikon. mat. uszcz. na zewnątrz i do wewnątrz:

S 110 - S 115 - S 120 - S 125
Poliuret. mat. uszcz. na zewnątrz i do wewnątrz:

P 300 - P 305

Hybryd. mat. uszcz. na zewnątrz i do wewnątrz:

M 350 - M 360 - M 365

Akrylowe materiały uszczelniające do wewnątrz:

A 205 - A 210

Taśma zapewniająca szczelność przed ulewnym deszczem na zewnątrz:

Z-OFB

Do kamienia natural. na zewnątrz i do wewnątrz:

S 70 - S 117

Połączenie budowlane:

Uszczelnianie spoin przy i w podłogach z parkietu i drewna

BA/A 710 - BA/P 720 - BA/S 730
BA/T-BKA - BA/T-FBA - BAB
BAB/A 770
A 221

Uszczelnianie spoin przy podłogach z laminatu, korka i płyt OSB

A 221
A 265 - M 365 - M 540 - M 550
P 85 - P 310 - P 340
M 500 - M 501 - M 540 - M 550
M 570 - P 85 - P 310

Klejenie listew cokołowych i wykończeniowych
Klejenie stopni schodów
Drewniano-szklane elementy zespolone (HGV)

S 7 - S 10

P 84 - P 410 (płynny)
P 85 (stały)
P 84 - P 410

Klejenie ram (kantówki okiennej) w produkcji drewnianych
okien i drzwi
Produkcja drewna równoległowarstwowego do konstrukcji
nienośnych
Klejenie listew ozdobnych i elementów drzwi
Montaż okien i drzwi

Kontakt z działem techniki stosowania

BA/T-BKA - BA/T-FBA

Klejenie mikrowczepów (np. w meblach ogrodowych, nienośnych
elementach drewnianych)

A 265 - M 365
OP 910 - OP 920 - OP 930
OP 935 - OPTU
P 84 - P 410

Produkcja elementów warstwowych / płyt zespolonych (np. ścianek
działowych, drzwi do budynków, płyt elewacyjnych itd.)

M 590 - P 84 - P 410

Klejenie odporne na wpływ warunków atmosferycznych
(DIN EN 204 D4) i temperaturę (DIN EN 14257) (WATT 91)

P 84 - P 85
n = nowe produkty

Przydatny produkt uzupełniający:
OPCLEAN – OTTOPUR Cleaner do czyszczenia pistoletów dozujących OTTOPUR

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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„Elastyczne“ rozwiązanie
dla zadowolonych klientów
OTTOSEAL® A 205 ułatwia pracę w przypadku
suchej zabudowy i konstrukcji akustycznych.
Zwiększone wydłużenie wynoszące 18 %
gwarantuje ujmujące spoiny łączeniowe
również w niekorzystnych warunkach.

OT

OTTOSEAL® A 215 jest trwałą
pomocą w przypadku pęknięć
w murze. Ziarnista struktura idealnie
dopasowuje się do podłoża i może
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być bez problemu malowana.

Klejenie izolacji przeciwwilgociowych i
paroizolacji realizowane jest optymalnie
za pomocą OTTOCOLL® P 270. Zakładki
(E40I) i przepusty (D25I) za pomocą
taśm OTTOTAPE.
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Sucha zabudowa - akustyka

Zastosowanie

Uszczelnianie

Uszczelnienia przeciwpożarowe według DIN 4102-B1

S 94 - Z-OFB
A 205 - A 215
A 205 - A 210
BA/A 710 - BA/P 720 - BA/S 730
BA/T-BKA - BA/T-FBA
BAB
BAB/A 770
OFS

Uszczelnianie i naprawa pęknięć w murze
Uszczelnianie spoin łączeniowych

Uszczelnienie powierzchniowe w obszarze sanitarnym
Klejenie elementów jastrychowych
Klejenie płyt gipsowo-włóknowych i gipsowo-kartonowych na
konstrukcji wsporczej
Opiankowywanie i wypełnianie pianką pustych przestrzeni,
przepustów w murze itd.
Klejenie izolacji przeciwwilgociowej i paroizolacji
(klej do folii)
Klejenie profili sufitowych i płyt dekoracyjnych

Przydatne produkty uzupełniające:
X-GL

– Środek wygładzający OTTO do wygładzania powierzchni materiałów uszczelniających

OPCLEAN – OTTOPUR Cleaner do czyszczenia pistoletów dozujących OTTOPUR

Klejenie

P 410
A 265 - M550 - P 85
P 310 - P 340
OP 910 - OP 920 - OP 930
OP 935 - OP 940
P 270
P 270/D 25I
P 270/E 40I
A 265

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Ocenione jako „bardzo dobre“:
utwardzanie bez pęcherzyków
OTTOSEAL® S 7: Ochrona przed wpływami
atmosferycznymi dla maksymalnej trwałości.
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OTTOSEAL® P 305 został
sprawdzony według normy
DIN 18540-F i jest odpowiedni
do wszystkich zastosowań w
budownictwie nadziemnym.
Utwardzanie bez pęcherzyków
jest podstawą trwale szczelnego
wykonania konstrukcji.
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Budownictwo nadziemne elewacja
Zastosowanie

Uszczelnianie

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w budownictwie
nadziemnym według normy DIN 18540-F

M 360 - M 365 (hybryd. mat. uszczelniające)
P 300 - P 305 (poliuret. mat. uszczelniające)
S 110 (silikonowy materiał uszczelniający)

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i spoin łączeniowych

Klejenie

Silikonowe materiały uszczelniające:

S 110 - S 115 - S 120 - S 125
Poliuretanowe materiały uszczelniające:

P 300 - P 305

Hybrydowe materiały uszczelniające:

M 360 - M 365

Do kamienia naturalnego:

S 70 - S 117 - S 130 - S 140
Połączenie budowlane:

BA/A 710 - BA/P 720 - BA/S 730
BA/T-BKA - BA/T-FBA
BAB
BAB/A 770
Połączenie budowlane z użyciem natryskowych materiałów
BA/A 710 - BA/P 720
uszczelniających do okien i drzwi
BA/S 730
Uszczelnianie spoin łączeniowych za pomocą taśmy
BA/T-BKA - BA/T-FBA
BAB
BAB/A 770
Wodoodporna impregnacja elewacji
SXN
Odporne na wpływy atmosferyczne uszczelnianie konstrukcji metal., S 7 - S 10
np. przy oszkleniach skośnych, oszkleniach dachów, ogrodów
zimowych i elementów szklenia strukturalnego
Uszczelnianie przed ulewnym deszczem spoin łączeniowych
za pomocą taśmy uszczelniającej

Z-OFB
M 590 - P 84 - P 410

Produkcja elementów warstwowych / płyt zespolonych
(np. ścianek działowych, drzwi do budynków,
płyt elewacyjnych itd.)
Drewniano-szklane elementy zespolone (HGV)

S 7 - S 10

Kontakt z działem techniki stosowania

n = nowe produkty

Przydatne produkty uzupełniające:
X-GL

– Środek wygładzający OTTO do wygładzania powierzchni materiałów uszczelniających

SIEN

– OTTOSEAL® SilOut do usuwania silikonu w stanie równowagi reakcji chemicznej

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Bestseller dla konstrukcji
twardych jak stal
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OTTOCOLL® P 83 to skuteczny
poliuretanowy środek klejąco-uszczelniający
do niezliczonych zastosowań w branży
metalowej: dzięki kompensacji naprężeń
umożliwia on również niezwykłe konstrukcje
klejone, twardnieje bardzo szybko, można
go szlifować, nie zawiera silikonu - a więc
może być lakierowany - i charakteryzuje się
doskonałą przyczepnością. Od instalacji
wentylacyjnych po budowę nadwozi
OTTOCOLL® P 83 to najlepszy wybór dla
bezproblemowej obróbki.

0
2
5
/P
6
8
® P
L
L
CO
O
T
OT

OTTOCOLL® P 86/P 520 oferują
rozwiązania o dużej wytrzymałości do
połączeń klejonych narożników w branży
metalowej.
OTTOCOLL® P 520 stosowany jest przy tym
jako 2-komponentowy klej poliuretanowy
metodą wtrys-kową, OTTOCOLL® P 86 dla
wariantu klasycznego.

26

Metal

Zastosowanie

Uszczelnianie

Uszczelnienie przeciwpożarowe w konstrukcjach metalowych
według normy DIN 4102-B1

S 94

Uszczelnianie rynien dachowych

S 110 - S 115 - S 125

Klejenie kątowników narożnych w metalowych oknach,
drzwiach i elewacjach oraz ogrodach zimowych
Uszczelnianie spoin karoserii
Uszczelnianie spoin w budowie pojazdów i kontenerów
Uszczelnianie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Uszczelnianie cięć pod kątem i styków profili
w metalowych oknach, drzwiach i elewacjach

M 500 - P 83
M 500 - P 83

Klejenie

P 86 (poliuretan 1-komponentowy)
P 520 (poliuretan 2-komponentowy)
M 365 - M 540 - M 570
M 365 - M 540 - M 570

M 350 - M 380 - M 500
P 83 - S 68 - S 69
A 225

Odporne na wpływy atmosf. uszczelnianie konstrukcji metal.,
np. na oszkleniach skośnych, oszkleniach dachów,
ogrodów zimowych i elementach szklenia strukturalnego

S 7 - S 10

Uszczelnianie szczelin o niewielkim wydłużeniu
w blacharstwie i dekarstwie

A 250

Uszczelnianie spoin łączeniowych w metalowych
oknach i drzwiach

Silikon. mat. uszczel. na zewnątrz i do wewnątrz:

M 500 - M 540 - M 570

S 110 - S 115 - S 120 - S 125

Poliuret. mat. uszczel. na zewnątrz i do wewnątrz:

P 300 - P 305

Hybryd. mat. uszczel. na zewnątrz i do wewnątrz:

M 350 - M 360 - M 365

Akrylowe materiały uszczelniające do wewnątrz:

A 205 - A 207 - A 210

Taśma zapewniająca szczelność przed ulewnym deszczem na zewnątrz:

Z-OFB

Do kamienia natur. na zewnątrz i do wewnątrz:

S 70 - S 117 - S 130 - S 140
Połączenie budowlane:

BA/A 710 - BA/P 720 - BA/S 730
BA/T-BKA - BA/T-FBA
BAB
BAB/A 770
n = nowe produkty

Przydatny produkt uzupełniający:
X-REF

– OTTO Cleaner F do czyszczenia profili metalowych i usuwania świeżych
resztek kleju poliuretanowego

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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„Odporne na udeptywanie“
rozwiązania dla wszystkich okładzin
OTTOSEAL® Parkett wydłuża żywotność
podłóg z parkietu, laminatu i z desek.
Wszystkie problematyczne strefy, gdzie
zazwyczaj może wnikać woda, można trwale
uszczelnić z pomocą OTTOSEAL® Parkett.
Bogata paleta kolorów, dostosowana do
wszystkich aktualnych kolorów drewna
sprawia, że ten materiał uszczelniający
jest ponadto niemal niewidoczny.
OTTOSEAL® Parkett może być dodatkowo
zarówno szlifowany, jak i malowany.
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OTTOSEAL® S 51 jest specjalistą w zakresie
elastycznych spoin łączeniowych barwnych
podłóg z PCW, gumy i linoleum.
Jego profil uzupełniają duża różnorodność
kolorów oraz klasa ochrony przeciwpożarowej
DIN 4102-B1.
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Wykładziny podłogowe podłogi przemysłowe
Zastosowanie

Uszczelnianie

Uszczelnianie znacznie obciążonych spoin podłogowych,
np. w podłogach przemysłowych, po których jeżdżą pojazdy

S 34 - S 610

Uszczelnianie spoin podłogowych w kamieniu naturalnym

S 70 - S 130 - S 140
A 221

Uszczelnianie spoin przy i w podłogach z parkietu i drewna
Uszczelnianie spoin przy wykładzinach podłogowych z tworz.
sztucznego (np. PCW, pęczkowatych podłóg gumowych)

S 51

Uszczelnianie spoin przy okładzinach z linoleum

S 51
S 54

Uszczelnianie spoin w przypadku trudnych podłoży
(np. jastrychów asfaltowych)
Uszczelnianie spoin przy podłogach z laminatu,
korka i płyt OSB

A 221

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w normalnie obciążonych
ceramicznych okładzinach z glazury i płytek

S 100 - S 110 - S 121 - S 125

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w stale obciążonych wilgocią
ceramicznych okładzinach z glazury i płytek

S 18 - S 130 - S 140

Klejenie listew cokołowych i wykończeniowych
(np. z drewna i PCW)

Klejenie

A 265 - M 365 - M 500
M 501 - M 540 - M 550
P 85 - P 310 - P 340
n = nowe produkty

Przydatny produkt uzupełniający:
X-PR1215 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności na podłożach mineralnych

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Kleimy i uszczelniamy
wszystko, co trzeba

TTO
O
e

S

Rozwiązania specjalne coraz częściej
wypierają systemy standardowe. Dobrze,
że firma OTTO oferuje szeroki wybór
zoptymalizowanych klejów i materiałów
uszczelniających. Od silikonu do akwariów
aż po silikon do kontaktu z żywnością,
od klejów i materiałów uszczelniających
odpornych na wysoką temperaturę aż po
rozwiązania przezroczyste: OTTO zapewnia
zawsze najlepsze połączenia.
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Zastosowania specjalne

Zastosowanie

Uszczelnianie

Uszczelnienia odporne na wysoką temperaturę
(np. przy kotłach grzewczych, kanałach gazów spalinowych itd.)

S 17 - S 25

Uszczelnienia pływalni i uszczelnienia pod wodą

S 18
S 70 - S 140 (marmur / kamień naturalny)
S 27

Uszczelnienia w obszarze żywności i wody pitnej
(np. w mleczarniach, rzeźniach itd.)
Klejenie i uszczelnianie akwariów
Przezroczysty (wysoce przezroczysty)
silikonowy materiał uszczelniający

S 28
S 50

Uszczelnienia w pomieszczeniach sterylnych
(np. sale operacyjne, mikroelektronika itp.)

S 51 - S 68 - S 69

Uszczelnienia przeciwpożarowe według DIN 4102-B1

S 51 - S 54 - S 94

S 28
S 50

OP 940
M 590 - P 410

Montaż okien i drzwi z izolacją akustyczną
Klejenie elementów warstwowych
Uszczelnianie spoin w marmurze i kamieniu naturalnym
w saunach i łaźniach parowych

Klejenie

S 73

Przydatny produkt uzupełniający:
X-PR1218 – Substancja podkładowa OTTO do poprawy przyczepności S 18 na podłożach
mineralnych i ceramicznych elementach konstrukcyjnych pod wodą

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Zapobieganie
jest lepsze od poprawiania
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Środki wygładzające, substancje
podkładowe i środki czyszczące
Oznaczenie
OTTO środek wygładzający
OTTO środek do wygładzania silikonu do marmuru
OTTO Cleanprimer 1101 - środek polepszający przyczepność
OTTO Primer 1102 - Substancja podkładowa do piaskowca
OTTO Primer 1105 - Uniwersalna substancja podkładowa do chłonnych podłoży
OTTO Primer 1215 - Silikonowa substancja podkładowa do chłonnych podłoży
OTTO Primer 1216 - Silikonowa substancja podkładowa do metalu
OTTO Primer 1217 - Silikonowa substancja podkładowa do tworzywa sztucznego
OTTO Primer 1218 - Silikonowa substancja podkładowa do miejsc stale mokrych
OTTO Primer 1225 - Substancja podkładowa do chłonnych podłoży
OTTO Cleanprimer 1226 - Uniwersalna substancja podkładowa do czyszczenia i poprawy przyczepności
OTTO Primer 1227 - Substancja podkładowa do tworzywa sztucznego
OTTO Primer 1230 - Substancja podkładowa do poprawy możliwości nanoszenia powłoki farb
i lakierów na silikonowe materiały uszczelniające

X-GL
X-GLM
X-PR 1101
X-PR 1102
X-PR 1105
X-PR 1215
X-PR 1216
X-PR 1217
X-PR 1218
X-PR 1225
X-PR 1226
X-PR 1227
X-PR 1230

OTTO Cleaner T - Standardowy środek do czyszczenia

OPCLEAN
X-REC
X-REF
X-REMP
X-RET

OTTO Aerozol antypleśniowy

X-ANTI

OTTOPUR Cleaner - Natłuszczający środek czyszczący do pistoletów
OTTO Cleaner C - Środek do czyszczenia profili
OTTO Cleaner F - Środek do czyszczenia metalu
OTTO Cleaner MP - Środek do czyszczenia przyrządów

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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Wszystko
z jednej ręki
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Przyrządy do obróbki
i osprzęt
Oznaczenie
Pistolety akumulatorowe
Pistolety dozujące dla pianek poliuretanowych
1-komponentowe pistolety pneumatyczne
2-komponentowe pistolety pneumatyczne
1-komponentowe pistolety ręczne
2-komponentowe pistolety ręczne
Przyrządy do obróbki i narzędzia do wygładzania
OTTO Taśma elastyczna
OTTO Taśma do uszczelniania dylatacji BG1
OTTO Taśma izolacyjna BG2
OTTOCORD Polietylenowe pasy okrągłe
OTTOCORD Poliuretanowe pasy okrągłe
Osprzęt

Y-AKP
Y-DOP
Y-DRP
Y-DRP
Y-HPP
Y-HPP
Y-VBG
Z-FLB
Z-OFB
Z-ODB
Z-PE
Z-PUR
Z-ZUB

Szybkie połączenie:
Proszę znaleźć po
prostu kod produktu
(sortowanie alfabetyczne)
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A 205
OTTOSEAL® A 205
Akrylowy środek
uszczelniający Premium
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®

LEED®

Instrukcja IVD
nr 16+20

Właściwości:
• 1-komponentowy, akrylanowy środek
uszczelniający
• Dopuszczalne odkształcenie całkowite 18 %
• Bezwonny
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452
• Dobra odporność na promieniowanie UV
• Może być składowany i transportowany do
48 godzin w temperaturze maks. -10 °C

Obszary zastosowań:
• Odpowiedni przede wszystkim do wystroju
wnętrza, ale przy temperaturach powyżej
+5 °C może być bez problemów stosowany
na zewnątrz
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe z niewielkim tylko
obciążeniem, np. między ramą drewnianego okna bądź ościeżnicą
drzwiową i murem, tynkiem lub betonem
• Spoiny i przyłącza do betonu, betonu porowatego, tynku, muru,
drewna, płyt gipsowo-kartonowych, cementu włóknistego, skrzynek na
rolety, parapetów itd.

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 16+20

C01
biały

C56
betonowo-szary

310 ml
wkład
betonowo-szary
A205-04-C56
biały
A205-04-C01
brązowy
A205-04-C05
czarny
A205-04-C04
Opakowanie jednostkowe 20/karton
Sztuk na palecie
1.200
Kolory
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C05
brązowy

Przydatne informacje dodatkowe:
Akrylowy środek uszczelniający Premium OTTOSEAL® A 205 został
zakwalifikowany przez „niemiecki komitet ds. medycyny mieszkalnej
i higieny budownictwa“ jako „zalecany w zakresie medycyny
mieszkalnej“.
Obróbka OTTOSEAL® A 205 powinna odbywać się zakresie
temperatur powierzchni od +5 °C do +35 °C. Utwardzanie w niższych
temperaturach trwa dłużej niż normalnie. Wiąże się ono jednak z
ryzykiem pęknięć w materiale uszczelniającym spowodowanych
obciążeniem przez zmiany długości sąsiadujących ze sobą elementów
konstrukcyjnych przed zakończeniem utwardzania. Również
przy wysokich temperaturach istnieje ryzyko zmiany długości
spowodowanej temperaturą. Jeśli krótko po spoinowaniu elementy
konstrukcyjne ulegną gwałtownemu schłodzeniu, nieutwardzony
jeszcze materiał uszczelniający może ulec silnemu wydłużeniu lub
skróceniu, którego nie skompensuje cienka jeszcze powłoka materiału
uszczelniającego.
Podczas obróbki i utwardzania należy unikać bezpośredniego
działania wody z opadów atmosferycznych lub wody spływającej
do momentu wytworzenia i utwardzenia trwałej powłoki
powierzchniowej. Po utwardzeniu OTTOSEAL® A 205 jest odporny
na deszcz. Należy uwzględnić, że wszystkie akrylaty dyspersyjne
zawierają wodę i są czułe na mróz do momentu całkowitego
utwardzenia. Po całkowitym utwardzeniu zapewniona jest odporność
temperaturowa w zakresie od -20 °C do +80 °C.

C04
czarny

400 ml torebka z 580 ml torebka z 2,5 kg torebka z
folii aluminiowej folii aluminiowej tworzywa sztucznego

na zapytanie
A205-07-C01
na zapytanie
na zapytanie
20/karton
900

A205-08-C56
A205-08-C01
na zapytanie
na zapytanie
20/karton
880

na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
6/karton
150

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

A 207

A 210

OTTOSEAL® A 207

OTTOSEAL® A 210

Standardowy akrylowy
środek uszczelniający

®

Niedrogi akrylowy
środek uszczelniający

®

Instrukcja IVD
nr 16+20

Instrukcja IVD
nr 20

Właściwości:

Właściwości:

• 1-komponentowy, akrylanowy środek
uszczelniający

• 1-komponentowy, akrylanowy środek
uszczelniający

• Dopuszczalne odkształcenie całkowite 15 %

• Dopuszczalne odkształcenie całkowite 10 %

• Bezwonny

• Bezwonny

• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452

• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452

• Dobra odporność na promieniowanie UV

• Może być składowany i transportowany
do 48 godzin w temperaturze maks. -10 °C

• Może być składowany i transportowany
do 48 godzin w temperaturze maks. -10 °C

Obszary zastosowań:
Obszary zastosowań:
• Przeznaczony przede wszystkim do wystroju
wnętrza
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe z niewielkim tylko
obciążeniem, np. między ramą drewnianego okna bądź ościeżnicą
drzwiową i murem, tynkiem lub betonem
• Spoiny i przyłącza do betonu, betonu porowatego, tynku, muru,
drewna, płyt gipsowo-kartonowych, cementu włóknistego, skrzynek na
rolety, parapetów itd.

• Przeznaczony przede wszystkim do wystroju
wnętrza
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe z niewielkim tylko
obciążeniem, np. między ramą drewnianego okna bądź ościeżnicą
drzwiową i murem, tynkiem lub betonem
• Spoiny i przyłącza do betonu, betonu porowatego, tynku, muru,
drewna, płyt gipsowo-kartonowych, cementu włóknistego, skrzynek na
rolety, parapetów itd.

Normy i badania:
Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 16+20

C01
biały

C56
betonowo-szary

Kolory
betonowo-szary
biały
brązowy
czarny
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C05
brązowy

C04
czarny

300 ml
wkład
A207-03-C56
A207-03-C01
A207-03-C05
A207-03-C04
20/karton
1.200

• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 20

C01
biały

C56
betonowo-szary

Kolory
betonowo-szary
biały

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
A210-04-C56
A210-04-C01

20/karton
1.200

400 ml torebka z 580 ml torebka z
folii aluminiowej folii aluminiowej
na zapytanie
A210-08-C56
A210-07-C01
A210-08-C01

20/karton
900

20/karton
880

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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A 215
OTTOSEAL® A 215
Ziarnista szpachlówka
naprawcza do pęknięć

Właściwości:
• Granulowany, 1-komponentowy, akrylanowy
środek uszczelniający
• Dopuszczalne odkształcenie całkowite 5 %
• Bezwonny
• Dzięki swoim ziarnistym składnikom idealnie
dopasowuje się do struktury tynku
• Może być malowany powszechnie dostępnymi
w handlu farbami dyspersyjnymi
• Dobra odporność na promieniowanie UV
• Może być składowany i transportowany
do 48 godzin w temperaturze maks. -10 °C

Obszary zastosowań:
• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Zamykanie pęknięć murów i tynków
• Szpachlowanie nierówności powierzchni
• Naprawa betonu - urzędowo sprawdzony, nieprzepuszczalny dla wody
do 10 bar
• Kompensujące ruchy fugowanie między kafelkami i spoinami
przyłączeniowymi w przypadku pieców kaflowych

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

C01
biały

C38
jasnoszary

Kolory
biały
jasnoszary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
A215-04-C01
A215-04-C38
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać
informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach
charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

A 221
OTTOSEAL® Parkett
Niezawierający silikonu materiał
uszczelniający do podłóg drewnianych,
laminowanych i korkowych
ry
kolio
wy
o
e
n
ow spo
,

N

biel, iemny
starary, dąb c rny
a
sz
cza
dąb
®

LEED®

Instrukcja IVD
nr 8

Właściwości:

Obszary zastosowań:

• 1-komponentowy, akrylanowy środek
uszczelniający

• Szczeliny dylatacyjne i spoiny łączeniowe w przypadku parkietów,
podłóg z laminatów, podłóg drewnianych i korkowych

• Dopuszczalne odkształcenie całkowite
12,5 %

• Uszczelnianie spoin przyłączeniowych do listew przypodłogowych i
cokolików, progów drzwi i innych elementów konstrukcyjnych

• Nie zawiera silikonu

• Uszczelnianie spoin naprawczych

• Szybkoschnący
• Po utwardzeniu może być szlifowany i
malowany
• Chroni przed wnikaniem wody
(np. podczas czyszczenia)
• Składować i transportować w miejscu
wolnym od przemarzania

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 8

y

Now

Kolory
buk jasny, klon kanadyjski
buk stłumiony
dąb antyczny
dąb ciemny Nowy
dąb czarny Nowy
dąb jasny
dąb rustykalny
doussie, grusza
jesion naturalny
jesion, sosna, świerk, klon europejski
mahoń, merbau
modrzew
spoinowy szary Nowy
stara biel Nowy
teak, afrormosia
wiśnia
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
A221-04-C53
A221-04-C66
A221-04-C700
A221-04-C1237
A221-04-C6118
A221-04-C64
A221-04-C98
A221-04-C85
A221-04-C884
A221-04-C105
A221-04-C29
A221-04-C104
A221-04-C71
A221-04-C51
A221-04-C101
A221-04-C17
20/karton
1.200

y

Now

C51
stara biel

C71
spoinowy szary

C884
jesion
naturalny

C105
jesion, sosna, świerk,
klon europejski

C53
buk jasny, klon
kanadyjski

C66
buk stłumiony

C64
dąb jasny

C98
dąb rustykalny

C104
modrzew

C17
wiśnia

C85
doussie,
grusza

y

Now

C1237
dąb ciemny

y

Now

C101
teak,
afrormosia

C29
mahoń, merbau

C700
dąb antyczny

C6118
dąb czarny

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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A 225
OTTOSEAL® A 225
Materiał uszczelniający
do połączeń narożnych
do okien metalowych
i drewnianych

Właściwości:
• 1-komponentowy, akrylanowy środek
uszczelniający
• Dobra przyczepność do aluminium
• Bezwonny
• Na świeżo pozwala się łatwo usunąć przy
użyciu wody
• Może być malowany
• Po wyschnięciu półprzezroczysty (lekko
mętny) i dzięki temu odpowiedni dla
wszystkich farb do metalowych okien
• Może być składowany i transportowany
do 48 godzin w temperaturze maks. -10 °C

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie połączeń profili i połączeń narożnych w konstrukcjach
metalowych i w oknach drewnianych

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

P 86 - P 520
310 ml
wkład
A225-04-C95

Kolory
przeświecający

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

40

20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać
informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach
charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

A 250
OTTOSEAL® A 250
Materiał uszczelniający
do bitumu i wilgotnych
podłoży

Właściwości:
• Plastyczny środek uszczelniający na bazie
kopolimeru akrylowego
• Tolerowany przez bitum
• Uniwersalna przyczepność bez podkładu do
blachy, aluminium, miedzi, mosiądzu, szkła,
ceramiki, bitumu, drewna, betonu, muru,
tynku, glazury, dachówek, poliestru, papy
dachowej, cynku itd.
• Przyczepny również do wilgotnych, gładkich,
niechłonnych podłoży
• Natychmiast odporny na deszcz
• Nie zawiera silikonu
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452
• Dobra odporność na promieniowanie UV

Przydatne informacje dodatkowe:
Materiał uszczelniający do bitumu można stosować do uszczelniania
okien dachowych i przepustów w charakterze blokady przed
materiałami budowlanymi zawierającymi bitum. Działa on jako
alternatywa dla blokad z foliami polietylenowymi. W szczelinę
wkłada się pasmo materiału uszczelniającego o grubości co
najmniej 3 mm. Przyczepność uzyskuje się również bez substancji
podkładowej na wilgotnych, gładkich i niechłonnych podłożach.
Maksymalna szerokość szczeliny nie powinna przekraczać 10 mm,
a materiał uszczelniający ze względu na właściwości plastyczne jest
przeznaczony tylko do szczelin o niewielkim ruchu.
Ze względu na dużą przyczepność może dojść do wyciągania
wiązań, czego można uniknąć poprzez gwałtowne odciągnięcie
kartusza. OTTOSEAL® A 250 pozostaje lekko lepki, dlatego widoczne
szczeliny należy wypełnić OTTOSEAL® S 110 lub S 120, który
podczas utwardzania tworzy powierzchnie pyłosuche, aby uniknąć
zanieczyszczeń powierzchni materiału uszczelniającego.
OTTOSEAL® A 250 nie jest przeznaczony do Styropor®-u
lub Styrodur®-u, szczelin dylatacyjnych budynków, szczelin
przypodłogowych i cokołowych oraz uszczelnień pod wodą.

Obszary zastosowań:
• Perfekcyjne uszczelnianie dla dekarzy i blacharzy
• Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
• Pewne uszczelnianie spoin o niewielkim wydłużeniu

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

Kolory
biały
brązowy
czarny
przezroczysty
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
A250-04-C01
A250-04-C05
A250-04-C04
A250-04-C30
A250-04-C02
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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A 265

BA/A 710

OTTOCOLL® TopFix

OTTOSEAL® A 710

Bardzo szybki klej
utrwalający

Specjalny akrylan
do montażu RAL
WEWNĄTRZ

®

LEED®

Instrukcja IVD
nr 9

Właściwości:

Właściwości:

• 1-komponentowy, akrylanowy środek klejący
do wielu robót montażowych

• 1-komponentowy, akrylanowy środek
uszczelniający

• Bezrozpuszczalnikowy

• Niewielka przepuszczalność pary wodnej

• Bezwonny

• Dopuszczalne odkształcenie całkowite 18 %

• Ekstremalnie wysoka przyczepność
początkowa i wytrzymałość końcowa

• Znakomita obrabialność
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452

• Składować i transportować w miejscu
wolnym od przemarzania

• Bezwonny
• Może być składowany i transportowany
do 48 godzin w temperaturze maks. -10 °C

Obszary zastosowań:
• Klejenie metali zabezpieczonych przed
korozją, jak np. aluminium, stal szlachetna,
eloksalowane aluminium
• Klejenie listew przypodłogowych z drewna i PCW
• Klejenie drewna i materiałów drewnianych, jak np. panele, listwy
ozdobne, profile ozdobne
• Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
• Klejenie płyt dekoracyjnych i tłumiących, np. ze styropianu
(Styropor®-u)

Obszary zastosowań:
• Do montażu RAL WEWNĄTRZ
• Do trwale hermetycznego wewnętrznego uszczelnienia spoin
łączeniowych między oknem i bryłą budynku. Możliwość zastosowania
w systemie razem ze środkami uszczelniającymi OTTOSEAL® P 720/
OTTOSEAL® S 730 (uszczelnienie zewnętrzne)

Normy i badania:

• Klejenie profili sztukatorskich i sufitowych

• Badanie elementu konstrukcyjnego „Nieprzepuszczalność powietrza
i szczelność przed ulewnym deszczem systemu uszczelnień między
oknem i bryłą budynku po symulowanych obciążeniach krótkotrwałych“
(ift Rosenheim)

• Klejenie kanałów kablowych z PCW
• Klejenie podłoży mineralnych, np. betonu
• Klejenie płyt gipsowo-kartonowych

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 9

• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

C01
weiß

M 550
Kolory
perłowy
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
A265-04-C194

20 l
hobok
na zapytanie

20/karton
1.200

1
16

biały

310 ml
wkład
A710-04-C01

580 ml torebka z
folii aluminiowej
A710-08-C01

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

20/karton
1.200

20/karton
880

Kolory

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

BA/P 720

BA/S 730

OTTOSEAL® P 720

OTTOSEAL® S 730

Specjalny akrylan
do montażu RAL
NA ZEWNĄTRZ

®

Specjalny silikon
do montażu RAL
NA ZEWNĄTRZ

®

Instrukcja IVD
nr 9+27

Instrukcja IVD
nr 9+27

Właściwości:

Właściwości:

• 1-komponentowy poliuretanowy środek
uszczelniający

• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Wysoka przepuszczalność pary wodnej
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Tolerowany przez powłoki malarskie
zgodnie z normą DIN 52452 (bez możliwości
nałożenia kolejnej powłoki)
• Niekorozyjny
• O właściwościach grzybobójczych

• Wysoka przepuszczalność pary wodnej
• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
• Nie zawiera silikonu
• Twardnieje bez pęcherzyków
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Do montażu RAL NA ZEWNĄTRZ
• Do uszczelniającego przed ulewnym deszczem i otwartego na
przenikanie pary zewnętrznego uszczelnienia spoin łączeniowych
między oknem i bryłą budynku. Możliwość zastosowania w systemie
razem z OTTOSEAL® A 710 (uszczelnienie wewnętrzne)

• Do montażu RAL NA ZEWNĄTRZ
• Do uszczelniającego przed ulewnym deszczem i otwartego na
przenikanie pary zewnętrznego uszczelnienia spoin łączeniowych
między oknem i bryłą budynku. Możliwość zastosowania w systemie
razem z OTTOSEAL® A 710 (uszczelnienie wewnętrzne)

Normy i badania:

Normy i badania:

• Badanie elementu konstrukcyjnego „Nieprzepuszczalność powietrza
i szczelność przed ulewnym deszczem systemu uszczelnień
między oknem i bryłą budynku po symulowanych obciążeniach
krótkotrwałych“ (ift Rosenheim)

• Badanie elementu konstrukcyjnego „Nieprzepuszczalność powietrza
i szczelność przed ulewnym deszczem systemu uszczelnień
między oknem i bryłą budynku po symulowanych obciążeniach
krótkotrwałych“ (ift Rosenheim)

• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 9+27

• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 9+27

C01
biały

C56
betonowo-szary

Kolory
betonowo-szary
biały

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C01
biały

310 ml
wkład aluminiowy
P720-20-C56
P720-20-C01

580 ml torebka z
folii aluminiowej
P720-08-C56
P720-08-C01

20/karton
1.200

20/karton
800

C02
szary

Kolory
biały
cementowo-szary
czarny
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C706
cementowo-szary

310 ml
wkład
S730-04-C01
S730-04-C706
S730-04-C04
S730-04-C02
20/karton
1.200

C04
czarny

580 ml torebka z
folii aluminiowej
S730-08-C01
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
20/karton
600

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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BA/T-BKA

BA/T-FBA

OTTOTAPE Trio-BKA

P-NDS04-820

OTTOTAPE Trio-FBA

Wielofunkcyjna taśma
uszczelniająca do
montażu RAL

®

Wielofunkcyjna taśma
uszczelniająca do
łączenia parapetów

®

Instrukcja IVD
nr 26

Właściwości:

Właściwości:

• Pianka poliuretanowa nasycona
zmodyfikowanym impregnatem na
bazie żywicy akrylowej
• Impregnowana i jednostronnie klejąca, wielofunkcyjna taśma
uszczelniająca do szybkiego montażu
• Rozszerza się w szczelinie do swojej ostatecznej grubości
• Szczelność przed ulewnym deszczem, izolacja cieplna i szczelność
powietrzna w jednym produkcie
• „Wewnątrz bardziej szczelny niż na zewnątrz“, zgodnie z aktualnym
stanem techniki.
• Może być pokrywany tynkiem i malowany

• Pianka poliuretanowa nasycona
zmodyfikowanym impregnatem
na bazie żywicy akrylowej

Obszary zastosowań:
• Połączenie z bryłą budynku zgodnie z wytycznymi montażowymi RAL
• Do uszczelniania spoin łączeniowych okien i drzwi (do uszczelnień w
obszarze parapetów zalecamy węższe taśmy OTTOTAPE Trio-FBA lub
budowlane taśmy łączeniowe OTTO)
• Oszczędzający czas i koszty montaż okna w jednej operacji

Normy i badania:
• Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego
• Sprawdzenie przepuszczalności pary wodnej (Urząd Badań Materiałów
(MPA) w Hanowerze)
• Sprawdzenie przepuszczalności powietrza i szczelności przed ulewnym
deszczem (komponent na zewnątrz) (Urząd Badań Materiałów (MPA) w
Hanowerze)
• Sprawdzenie przepuszczalności powietrza (komponent wewnątrz)
(Urząd Badań Materiałów (MPA) w Hanowerze)
• Badanie substancji szkodliwych (analityka Aurachtal)
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 26
Kod
Głębokość
SzeroZakres
Długość Zawartość
zamówiekonstrukcyjna
kość
funkcjonalny
rolki
kartonu
niowy
ramki
taśmy
Szerokość
w mm
w mm spoiny w mm
wm
wm
5 - 10
8
48
BKA-60/5-10
60
58
7 - 15
6
36
BKA-60/7-15
60
58
10 - 20
4,5
27
BKA-60/10-20
60
58
5 - 10
8
40
BKA-70/5-10
70
66
7 - 15
6
30
BKA-70/7-15
70
66
10 - 20
4,5
22,5
BKA-70/10-20
70
66
5 - 10
8
32
BKA-80/5-10
80
76
7 - 15
6
24
BKA-80/7-15
80
76
10 - 20
4,5
18
BKA-80/10-20
80
76
Pas zabezpieczający do
OTTOTAPE Trio-BKA
Opakowanie jednostkowe 1 sztuka
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Wymiar długość /
szerokość w cm
70/5

Kod zamówieniowy
GURT

Instrukcja IVD
nr 26

• Impregnowana i jednostronnie klejąca, wielofunkcyjna taśma
uszczelniająca do szybkiego montażu
• Rozszerza się w szczelinie do swojej ostatecznej grubości
• Szczelność przed ulewnym deszczem, izolacja cieplna i szczelność
powietrzna w jednym produkcie
• „Wewnątrz bardziej szczelny niż na zewnątrz“, zgodnie z aktualnym
stanem techniki
• Może być pokrywany tynkiem i malowany

Obszary zastosowań:
• Połączenie z bryłą budynku zgodnie z wytycznymi montażowymi RAL
• Do uszczelniania spoin łączeniowych okien i drzwi (Do uszczelnień
w obszarze parapetów zalecamy węższe OTTOTAPE Trio-BKA lub
budowlane taśmy łączeniowe OTTO)
• Oszczędzający czas i koszty montaż okna w jednej operacji

Normy i badania:
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 26

Głębokość
SzeroZakres
konstrukcyjna
kość
funkcjonalny
profilu osadza- taśmy
Szerokość
nego w mm
w mm spoiny w mm
5 - 10
30
30
7 - 15
30
30
10 - 20
30
30
5 - 10
35
35
7 - 15
35
35
10 - 20
35
35
5 - 10
40
40
7 - 15
40
40
10 - 20
40
40
Pas zabezpieczający do
OTTOTAPE Trio-FBA
Opakowanie jednostkowe 1 sztuka

Długość
rolki

Zawartość
kartonu

wm
wm
8
80
6
60
4,5
45
8
72
6
54
4,5
40,5
8
64
6
48
4,5
36
Wymiar długość /
szerokość w cm
70/5

Kod
zamówieniowy
na zapytanie
FBA-30/7-15
na zapytanie
na zapytanie
FBA-35/7-15
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
Kod zamówieniowy
GURT

Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

BAB/I

BAB/A

Budowlana taśma łączeniowa
OTTO wewnętrzna

Budowlana taśma łączeniowa
OTTO zewnętrzna

Budowlana taśma
przyłączeniowa do
montażu według
wytycznych RAL

Budowlana taśma
przyłączeniowa do
montażu według
wytycznych RAL

Właściwości:

Właściwości:

• Taśma z laminowaną
włókniną o dobrej elastyczności

• Taśma z laminowaną
włókniną o dobrej elastyczności

• Niewielka przepuszczalność
pary wodnej

• Wysoka przepuszczalność
pary wodnej

• Może być pokrywany tynkiem i malowany

• Może być pokrywany tynkiem i malowany

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Połączenie z bryłą budynku zgodnie z wytycznymi montażowymi RAL

• Połączenie z bryłą budynku zgodnie z wytycznymi montażowymi RAL

• Do uszczelnienia spoin łączeniowych drzwi i okien wewnątrz
pomieszczeń

• Do uszczelnienie spoin łączeniowych drzwi i okien na zewnątrz
budynku

• Wyrównanie nierówności powierzchni w ościeżu poprzez zamocowanie
przy użyciu wysoce pastowatego kleju dyspersyjnego OTTOCOLL®
A 770

• Wyrównanie nierówności powierzchni w ościeżu poprzez zamocowanie
przy użyciu wysoce pastowatego kleju dyspersyjnego OTTOCOLL®
A 770

Normy i badania:

Normy i badania:

• Spełnia wymagania wytycznych montażu RAL i jest paroszczelna
według normy DIN EN ISO 12572

• Spełnia wymagania wytycznych montażu RAL i jest paroszczelna
według normy DIN EN ISO 12572

• Certyfikat Urzędu Badań Materiałów Nadrenii Północnej-Westfalii
(MPA NRW)

• Certyfikat Urzędu Badań Materiałów Nadrenii Północnej-Westfalii
(MPA NRW)

• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

BAB/A 770 - M 360
Szerokość taśmy
70 mm
100 mm
150 mm

Kod zamówieniowy
Zawartość
kartonu
kartonu w m
BAB/I-70
200 m (5 x 40 m)
BAB/I-100
120 m (3 x 40 m)
BAB/I-150	  80 m (2 x 40 m)

Szerokość taśmy
70 mm
100 mm
150 mm

Kod zamówieniowy
Zawartość
kartonu
kartonu w m
BAB/A-70
200 m (5 x 40 m)
BAB/A-100
120 m (3 x 40 m)
BAB/A-150	  80 m (2 x 40 m)

Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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BAB/A 770

M 350

OTTOCOLL® A 770

OTTOSEAL® M 350

Klej dyspersyjny do
budowlanych taśm
przyłączeniowych OTTO

Materiał uszczelniający
na bazie modyfikowanych
silanów (MS)

®

Instrukcja IVD
nr 9+20+27

Właściwości:

Właściwości:

• 1-komponentowy, akrylanowy klej
dyspersyjny

• 1-komponentowy środek uszczelniający
na bazie polimeru hybrydowego MS
(modyfikowanych silanów)

• Duża siła przyczepności

• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452

• Może być pokrywany tynkiem i malowany
• Nieodporny na zraszanie pomontażowe

• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się

• Może być składowany i transportowany
do 48 godzin w temperaturze maks. -10 °C

• Niekorozyjny
• Nie zawiera silikonu

Obszary zastosowań:
• Klejenie budowlanych taśm łączeniowych
OTTO BAB/I i BAB/A na murze, betonie,
betonie porowatym itd.

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

Obszary zastosowań:
• Powłoka ochronna wręgów na szybę w
oknach drewnianych
• Uszczelnianie spoin przyłączeniowych przy oknach i drzwiach z
drewna, metalu i tworzywa sztucznego.
• Uszczelnianie przepustów dla rur i anten
• Uszczelnianie szkła profilowego (np. szklenie Profilit)
• Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach metalowych,
tarasach i balkonach
• Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Normy i badania:
• Spełnia wymagania normy DIN 18545, część 2, grupa obciążeń D
• Nadaje się do stosowania w instalacjach przewietrzania pomieszczeń
(RLT) zgodnie z VDI 6022, karta 1, sprawdzony według normy DIN EN
ISO 846 (Instytut Higieny w Berlinie)
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 9+20+27

BAB/A - M 360
Kolory
biały
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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S 110 - S 120
310 ml
wkład
A770-04-C01

580 ml torebka z
folii aluminiowej
A770-08-C01

20/karton
1.200

20/karton
880

Kolory
betonowo-szary
biały
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

300 ml
wkład
M350-03-C56
M350-03-C01
12/karton
1.152

Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

M 360
OTTOSEAL® M 360
Hybrydowy materiał uszczelniający
do szczelin dylatacyjnych w
budownictwie nadziemnym
ry
konlo
m,
e
u
i
w
i
No lum wy
ya
zo
szarmnobrą
cie
®

LEED®

Instrukcja IVD
nr 7+9+20+27

Właściwości:
• 1-komponentowy środek uszczelniający na
bazie polimeru hybrydowego STPU
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452
• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się

C01
biały

C9016
RAL 9016

C9001
RAL 9001

C3180
piaskowobeżowy

C56
betonowo-szary

C43
manhattan

• Twardnieje bez pęcherzyków
• Bezwonny
• Wolny od izocyjanianów
C537
C102
jasnoszarobeżowy szary zaprawy

• Nie zawiera silikonu

y

Obszary zastosowań:

Now

• Spoiny ścian zewnętrznych według normy DIN 18540-F
• Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach metalowych,
tarasach i balkonach
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe przy elementach
prefabrykowanych z betonu i betonu porowatego

C5078
szary aluminium

C3172
betonowociemnoszary

C3182
średnioszary

C7039
RAL 7039

C7016
RAL 7016

C2260
bazaltowy

C04
czarny

C3178
ceglasty

• Klejenie budowlanych taśm łączeniowych OTTO BAB/I i BAB/A na
murze, betonie, betonie porowatym itd.

Normy i badania:
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN EN ISO 11600 F 25 LM
(ift Rosenheim)

y

Now

• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 7+9+20+27

C49
ciemnobrązowy

M 365
Kolory
bazaltowy
betonowo-szary
betonowo-ciemnoszary
biały
ceglasty
ciemnobrązowy Nowy
czarny
jasnoszarobeżowy
manhattan
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

580 ml torebka z
folii aluminiowej
M360-08-C2260
M360-08-C56
M360-08-C3172
M360-08-C01
M360-08-C3178
M360-08-C49
M360-08-C04
M360-08-C537
M360-08-C43
20/karton
880

Kolory
piaskowobeżowy
RAL 7016
RAL 7039
RAL 9001
RAL 9016
średnioszary
szary aluminium
szary zaprawy

y

Now

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

580 ml torebka z
folii aluminiowej
M360-08-C3180
M360-08-C7016
M360-08-C7039
M360-08-C9001
M360-08-C9016
M360-08-C3182
M360-08-C5078
M360-08-C102
20/karton
880

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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M 365
OTTOSEAL® M 365
Hybrydowy środek
klejąco-uszczelniający

y
Now
®

Instrukcja IVD
nr 7+9+20+27

Właściwości:
• 1-komponentowy środek klejącouszczelniający na bazie polimeru
hybrydowego STPU
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452
• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
• Bardzo dobra przyczepność do różnych
materiałów, jak np. tworzywa sztuczne,
metale, drewno i tworzywa drzewne, beton
• Twardnieje bez pęcherzyków
• Bezwonny
• Wolny od izocyjanianów
• Nie zawiera silikonu

Obszary zastosowań:
• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Spoiny ścian zewnętrznych według normy DIN 18540-F

M 360

• Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach metalowych,
tarasach i balkonach
• Uszczelnianie spoin przyłączeniowych przy oknach i drzwiach
z drewna, metalu i tworzywa sztucznego

C01

biały
• Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu najróżniejszych
materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne, szkło, metale (np.
aluminium, stal szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz, miedź),
tworzywa sztuczne (np. twardy PCW, tworzywo wzmocnione włóknem
szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły, glazura, ceramika),
zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane (płyty gipsowoC56
kartonowe itd.)
betonowo-szary
• Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów,
Kolory
konstrukcji metalowych i budowy urządzeń, budowy statków

Normy i badania:
• Spełnia wymagania normy ISO 11600 F 25 LM
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 7+9+20+27
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C9001
RAL 9001

C7016
RAL 7016

betonowo-szary
biały
czarny
jasnoszarobeżowy
piaskowobeżowy
RAL 7016
RAL 9001
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C3180
C537
piaskowobeżowy jasnoszarobeżowy

C04
czarny

290 ml
wkład
M365-42-C56
M365-42-C01
M365-42-C04
M365-42-C537
M365-42-C3180
M365-42-C7016
M365-42-C9001
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

M 380
OTTOSEAL® M 380
Hybrydowy materiał
uszczelniający do
instalacji klimatyzacyjnych

Właściwości:
• 1-komponentowy środek uszczelniający na
bazie polimeru hybrydowego STPU
• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
• Niekorozyjny
• Nie zawiera silikonu
• Wolny od izocyjanianów
• Bezwonny
• O właściwościach grzybobójczych

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
• Uszczelnianie metali, jak np. aluminium, aluminium eloksalowane,
mosiądz, miedź, stal szlachetna itd.

Normy i badania:
• Nadaje się do stosowania w instalacjach przewietrzania pomieszczeń
(RLT) zgodnie z VDI 6022, karta 1, sprawdzony według normy
DIN EN ISO 846 (Instytut Higieny w Berlinie)

S 68 - S 69
Kolory
RAL 7004

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

580 ml torebka z
folii aluminiowej
M380-08-C7004

20/karton
600

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w
technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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M 500
OTTOCOLL® M 500
Wodoodporny, hybrydowy
środek klejącouszczelniający Premium

trz
Wewną czeń i na
z
s
pomie z budynków
r
t
ą
n
zew

LEED®
Właściwości:

Normy i badania:

• 1-komponentowy środek klejącouszczelniający na bazie polimeru
hybrydowego STPU

• Deklaracja braku zastrzeżeń w odniesieniu do kontaktu z żywnością
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH,
Aschaffenburg)

• Bardzo dobra przyczepność bez substancji
podkładowej na wielu podłożach - również w
przypadku obciążenia wodą

• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

• Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna,
odporność na rozdzieranie i wytrzymałość na
dalsze rozdzieranie

• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

• Do klejenia kompensującego naprężenia i w
przypadku obciążeń dynamicznych
• Bezwonny
• Wolny od izocyjanianów
• Nie zawiera silikonu

• Sprawdzony na szkłach powlekanych (2-komponentowy,
poliuretanowy, bezpośredni lakier kryjący 7-530 firmy Selemix System)
firmy Glas Nagel - stan 11/2006
• Informacje dotyczące naszych kontroli przyczepności i kompatybilności
reprezentują stan w momencie badania. Zmiany w powłokach są
możliwe i nie mieszczą się w naszej strefie wpływów. W tym celu
zalecamy kontakt z właściwym producentem szkła / powłok

• Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych i starzenie
się
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN 52452

Obszary zastosowań:
• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu najróżniejszych
materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne, szkło, metale (np.
aluminium, stal szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz,
miedź), tworzywa sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo
wzmocnione włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane
(płyty gipsowo-kartonowe itd.)
• Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów,
konstrukcji metalowych i budowy urządzeń, budowy statków

M 501 - M 570 - OFS/OAB

• Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
• Najróżniejsze zastosowania budowlane, jak budowa schodów itd.
• Klejenie lakierowanego i emaliowanego szkła
• Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
• Sklejanie i uszczelnianie taśmy uszczelniającej OTTOFLEX
(w obszarze zakładki) i akcesoriów, jak taśma uszczelniająca,
narożniki uszczelniające i kołnierze uszczelniające (spełnia wymagania
ETAG 022)
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C01
biały

C02
szary

Kolory
biały
czarny
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C04
czarny

310 ml
wkład
M500-04-C01
M500-04-C04
M500-04-C02
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

M 501
OTTOCOLL® M 501
Przezroczysty klej
hybrydowy Premium

h
kretnyc
Do dys lejonych
k
łączeń
LEED®
Właściwości:
• Klej 1-komponentowy na bazie polimeru
hybrydowego STPU
• Bardzo dobra przyczepność bez substancji
podkładowej na wielu podłożach - również w
przypadku obciążenia wodą
• Wolny od izocyjanianów
• Nie zawiera silikonu
• Bezwonny
• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
• Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna,
odporność na rozdzieranie i wytrzymałość na
dalsze rozdzieranie
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN 52452

Obszary zastosowań:
• Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu najróżniejszych
materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne, szkło, metale (np.
aluminium, stal szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz,
miedź), tworzywa sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo
wzmocnione włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane
(płyty gipsowo-kartonowe itd.)
• Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów,
konstrukcji metalowych i budowy urządzeń, budowy statków
• Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
• Najróżniejsze zastosowania budowlane, jak budowa schodów itd.

Normy i badania:
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
Kolory
przezroczysty

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
M501-04-C00

20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w
technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 70
M
540

M 550

OTTOCOLL® AllFlex

OTTOCOLL® HiTack

Superelastyczny
klej montażowy

Klej hybrydowy o
dużej przyczepności
początkowej

Właściwości:

Właściwości:

• Klej 1-komponentowy na bazie polimeru
hybrydowego STPU
•
Ekstremalnie wysoka przyczepność
• Wolny od izocyjanianów
początkowa
• Nie zawiera silikonu
• Bardzo dobra przyczepność bez substancji
• Bezwonny
podkładowej na wielu podłożach - również w
przypadku obciążenia wodą
• Bardzo dobra przyczepność bez substancji
podkładowej na wielu podłożach - również w
• Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna,
odporność na rozdzieranie i wytrzymałość na
przypadku obciążenia wodą
dalsze rozdzieranie
• Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna,
•
Do klejenia kompensującego naprężenia i w
odporność na rozdzieranie i wytrzymałość na
przypadku obciążeń dynamicznych
dalsze rozdzieranie
• Bezwonny
• Do stosowania w pomieszczeniach i na
• Wolny od izocyjanianów
zewnątrz
• Nie zawiera silikonu
• Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych i starzenie się
• Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych i starzenie się
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN 52452
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN 52452
• Nie nadaje się do marmuru i innych kamieni naturalnych
• Klej 1-komponentowy na bazie polimeru
hybrydowego STPU

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:
• Do budowy, rozbudowy, montażu
• Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu najróżniejszych
materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne, szkło, metale (np.
aluminium, stal szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz,
miedź), tworzywa sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo
wzmocnione włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane
(płyty gipsowo-kartonowe itd.)

• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu najróżniejszych
materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne, szkło, metale (np.
aluminium, stal szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz,
miedź), tworzywa sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo
wzmocnione włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane
(płyty gipsowo-kartonowe itd.)
• Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów,
konstrukcji metalowych i budowy urządzeń, budowy statków
• Kompensujące naprężenia klejenie luster na ceramice, szkle, tworzywie
sztucznym, stali szlachetnej, aluminium, drewnie, betonie itd.
• Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
• Klejenie parapetów, listew przypodłogowych, listew ozdobnych i stopni
schodów
A 265

Kolory
biały
sanitarny szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
M540-04-C01
M540-04-C18
20/karton
1.200

Kolory
biały
czarny
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
M550-04-C01
M550-04-C04
M550-04-C02
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

M 570

M 590

OTTOCOLL® M 570

OTTOCOLL® M 590

2-komponentowy,
hybrydowy
klej montażowy

Klej hybrydowy
do klejenia
powierzchniowego

Właściwości:
• Klej 2-komponentowy na bazie
polimeru hybrydowego STPU
• Szybkie utwardzanie również
w przypadku warstw o dużej
grubości
• Bardzo dobra przyczepność bez
substancji podkładowej na wielu
podłożach - również w przypadku
obciążenia wodą
• Do klejenia kompensującego
naprężenia i w przypadku
obciążeń dynamicznych
• Wysoka odporność i wytrzymałość na rozdzieranie
• Bezwonny
• Wolny od izocyjanianów
• Nie zawiera silikonu
• Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych i starzenie się
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN 52452

Właściwości:
• Klej 1-komponentowy na bazie polimeru
hybrydowego STPU
• Płynny
• Bardzo dobra przyczepność bez substancji
podkładowej na wielu podłożach - również w
przypadku obciążenia wodą
• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
• Do klejenia kompensującego naprężenia i w przypadku obciążeń
dynamicznych
• Bezwonny
• Wolny od izocyjanianów
• Bezrozpuszczalnikowy
• Nie zawiera silikonu
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne z normą DIN 52452

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu najróżniejszych
materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne, szkło, metale (np.
aluminium, stal szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz,
miedź), tworzywa sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo
wzmocnione włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane
(płyty gipsowo-kartonowe itd.)
• Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów,
konstrukcji metalowych i budowy urządzeń, budowy statków
• Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
• Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
• Kompensujące naprężenia klejenie luster na ceramice, szkle, tworzywie
sztucznym, stali szlachetnej, aluminium, drewnie, betonie itd.

• Do kompensującego naprężenia klejenia i montażu najróżniejszych
materiałów, jak drewno, tworzywa drzewne, szkło, metale (np.
aluminium, stal szlachetna, aluminium eloksalowane, mosiądz,
miedź), tworzywa sztuczne (np. twardy PCW, miękki PCW, tworzywo
wzmocnione włóknem szklanym itd.), podłoża mineralne (np. cegły,
glazura, ceramika), zabezpieczone przeciwpożarowo płyty budowlane
(płyty gipsowo-kartonowe itd.)
• Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów,
konstrukcji metalowych i budowy urządzeń, budowy statków

Y-DRP P 490 DP/P 495 DP - Y-HPP 2K H 278
		
Kolory
		
Kolor mieszany jasnoszary

490 ml wkład z tworzywa
sztucznego Side-by-Side
M570-43-C5195

Opakowanie jednostkowe		
Sztuk na palecie		

9/karton
540

Kolory
biały

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

580 ml torebka z
folii aluminiowej
M590-08-C01

20 l
hobok
na zapytanie

20/karton
880

1
16

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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OFS
OTTOFLEX System

Uszczelnienie powierzchniowe
wewnątrz pomieszczeń i
na zewnątrz budynku pod
glazurą, płytkami, okładzinami
ceramicznymi, marmurem i
kamieniem naturalnym

Klasy odporności na działanie wilgoci
Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego (duże obciążenie) (abP)
Klasa odporności

Obciążenie

Przykład
zastosowania

Środki uszczelniające

A

duże obciążenie spowodowane wodą
pozbawioną ciśnienia wewnątrz
pomieszczeń

ściany i podłogi w publicznych
natryskach; przejścia na basenach

- płynna folia OTTOFLEX 1)
- szlamy uszczelniające OTTOFLEX
- taśma uszczelniająca OTTOFLEX
+ OTTOCOLL® M 500

B

duże obciążenie spowodowane
przez wodą pod stałym ciśnieniem
wewnętrznym w pomieszczeniach i na
zewnątrz

powierzchnie ścian i dna w basenach

- szlamy uszczelniające OTTOFLEX

C

duże obciążenie spowodowane wodą
pozbawioną ciśnienia z dodatkowym
oddziaływaniem chemicznym wewnątrz
budynków

powierzchnie ścian i podłóg w
pomieszczeniach przy ograniczonym
obciążeniu chemicznym

- taśma uszczelniająca OTTOFLEX
+ OTTOCOLL® M 500

Akcesoria

• taśma uszczelniająca OTTOFLEX
• obiektowa taśma uszczelniająca
OTTOFLEX
• kołnierze uszczelniające OTTOFLEX
• narożniki wewnętrzne i zewnętrzne
OTTOFLEX

1) Zgodnie z klasą odporności na działanie wilgoci A według ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) płynna folia OTTOFLEX dopuszczona jest wyłącznie do
stosowania wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach ścian o dużym obciążeniu wodą pozbawioną ciśnienia (np. ścian w publicznych natryskach)

Centralny Związek Niemieckiej Branży Budowlanej (średnie obciążenie) (ZDB)
Klasa odporności
A0

B0

Obciążenie

Przykład
zastosowania

Środki uszczelniające

umiarkowane obciążenie spowodowane
wodą pozbawioną ciśnienia wewnątrz
pomieszczeń

ściany i podłogi w łazienkach domowych
oraz hotelowych

- płynna folia OTTOFLEX
- szlamy uszczelniające OTTOFLEX
- taśma uszczelniająca OTTOFLEX
+ OTTOCOLL® M 500

umiarkowane obciążenie spowodowane
wodą pozbawioną ciśnienia na zewnątrz
budynków

balkony i tarasy
(nie nad wykorzystywanymi
pomieszczeniami)

- szlamy uszczelniające OTTOFLEX

Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

Akcesoria

• taśma uszczelniająca OTTOFLEX
• obiektowa taśma uszczelniająca
OTTOFLEX
• kołnierze uszczelniające OTTOFLEX
• narożniki wewnętrzne i zewnętrzne
OTTOFLEX
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OFS/OFV

OFS/OFF

OTTOFLEX
Powłokagruntująca

OTTOFLEX
Płynna folia

Właściwości:

Właściwości:

• Zawiesina żywicy syntetycznej na bazie kopolimeru styrenu z
butadienem

• Zawiesina żywicy syntetycznej na bazie kopolimeru styrenu z
butadienem

• Bezrozpuszczalnikowy

• Uszczelnienie przed wilgocią

• W połączeniu z płynną folią OTTOFLEX spełnia wymagania klas
odporności na działanie wilgoci 0, A01, A02 według instrukcji
Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB) oraz A1
według abP

• Tolerowany przez dostępne w handlu kleje do glazury i powłoki
niezawierające rozpuszczalników

• Składować i transportować w miejscu wolnym od przemarzania

• Tolerowany przez silikonowe środki uszczelniające firmy OTTO
• Gotowy do użycia, łatwa obróbka poprzez rolowanie, smarowanie lub
szpachlowanie
• Bardzo krótki czas schnięcia od 2 do 3 godzin

Obszary zastosowań:

• Wysoka zdolność pokrywania zarysowań

• Obróbka wstępna dla płynnej folii OTTOFLEX na chłonnych i silnie
chłonnych podłożach, jak np. płyty gipsowo-kartonowe, gipsowe
elementy konstrukcyjne, tynk, beton, beton porowaty, mur, kamień,
jastrych, płyty wiórowe lub pilśniowe

• Wolny od plastyfikatorów, bezrozpuszczalnikowy

Normy i badania:
• Sprawdzony w połączeniu z płynną folią OTTOFLEX zgodnie z
zasadami kontroli w celu udzielenia ogólnego certyfikatu nadzoru
budowlanego dla środków uszczelniających poddawanych obróbce w
stanie płynnym w połączeniu z okładzinami z glazury i płytek (abP)
P-AB 075-03
• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A0 według
instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB)
oraz A zgodnie z ogólnym certyfikatem nadzoru budowlanego (abP)
• Odpowiada klasom wymagań W1 i W2 według normy ÖNORM B 2207

• Składować i transportować w miejscu wolnym od przemarzania

Obszary zastosowań:
• Uszczelnienie powierzchniowe przed wodą pozbawioną ciśnienia pod
glazurą, płytkami, okładzinami ceramicznymi, marmurem i kamieniem
naturalnym
• Odpowiedni do podłoży o wystarczającej wytrzymałości, jak płyty
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowowłóknowe, jastrych, podłogowy
podkład grzewczy, beton, mur, beton porowaty i tynk grupy
zapraw II i III

Normy i badania:
• Sprawdzony i kontrolowany w ramach niezależnego nadzoru
technicznego zgodnie z zasadami kontroli w celu udzielenia ogólnego
certyfikatu nadzoru budowlanego dla środków uszczelniających
poddawanych obróbce w stanie płynnym w połączeniu z okładzinami z
glazury i płytek (abP) P-AB 075-03.
• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A0 według
instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB)
oraz A zgodnie z ogólnym certyfikatem nadzoru budowlanego (abP)
• Odpowiada klasom wymagań W1, W2 i W3 według normy ÖNORM
B 2207

OTTOFLEX
Powłoka gruntująca

1 kg
butelka
OFV-39
Opakowanie jednostkowe 10/karton
Sztuk na palecie
360
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5 kg
kanister
OFV-59
1
90

10 kg
kanister
OFV-61
1
60

200 kg
beczka
na zapytanie
1
2

5 kg
10 kg
20 kg
OTTOFLEX Płynna folia wiaderko wiaderko wiaderko
OFF-33
OFF-34
OFF-35
Opakowanie jednostkowe
1
1
1
Sztuk na palecie
100
48
24

90 kg
beczka
OFF-36
1
6

Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

OFS/ODS

OFS/OAB

OTTOFLEX
Szlamy uszczelniające

OTTOFLEX
Taśma uszczelniająca

Właściwości:
• Polietylenowa taśma uszczelniająca ze specjalną włókniną z obu stron

Właściwości:
• Jednokomponentowe, elastyczne uszczelnienie konstrukcji zespolonej
• Pokrywający zarysowania
• Bardzo podatny na obróbkę
• Utwardzanie bez pęknięć
• W stanie utwardzonym wodoszczelny i otwarty na przenikanie pary
• W stanie utwardzonym odporny na mróz i starzenie się
• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Sprawdzony według najnowszych zasad kontroli, z lutego 2008 roku,
w sprawie udzielenia ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP)
w powiązaniu z okładzinami ceramicznymi

Obszary zastosowań:
• Elastyczne uszczelnienie zespolone pod okładzinami ceramicznymi na
balkonach i tarasach o spadku >1 %
• Elastyczne uszczelnienie zespolone pod okładzinami ceramicznymi w
pomieszczeniach wilgotnych, mokrych i w saunach parowych
• Jako uszczelnienie budynku na zewnętrznych ścianach piwnic i murach
oporowych
• Do uszczelniania basenów kąpielowych i zbiorników wodnych o
masywnej konstrukcji. Dopuszczony do głębokości wody wynoszącej
do 4 m zgodnie z aktualnymi zasadami kontroli
• Odpowiedni do podłoży o wystarczającej wytrzymałości, jak jastrych,
podłogowy podkład grzewczy, beton porowaty i tynk grupy zapraw II
i III
• W obszarach silnie obciążonych wilgocią odpowiednio do klas
obciążenia A1, A2 i B listy zasad budowlanych
• Stosować tylko do uszczelniania od strony dodatniej

Normy i badania:
• Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego Uszczelnienie w połączeniu
z okładzinami z glazury i płytek (Urząd Badań Materiałów (MPA) w
Clausthal)
• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A i B zgodnie z
ogólnym certyfikatem nadzoru budowlanego (abP)
• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci 0, A01,
A02 i B0 według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży
Budowlanej (ZDB)
• Odpowiada klasom wymagań W1, W2, W3 i W4 według normy ÖNORM
B 2207 (z wyjątkiem obszarów obciążenia chemicznego)
OTTOFLEX
Szlamy uszczelniające
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

20 kg
worek
ODS-36
1
50

• Nieprzepuszczalna dla wody i izolująca paroszczelnie
• O dużym praktycznym wydłużeniu przy zerwaniu i pokrywająca
zarysowania
• Odporna na starzenie i nierozkładająca się
• Dobra odporność na wodne roztwory soli, kwasów i ługów
• Produkt jest odporny na działanie alkaliów zgodnie z zasadami
kontrolnymi zgodnymi z ogólnym certyfikatem nadzoru budowlanego
(abP), uszczelnienie w konstrukcji zespolonej z glazurą i płytami i
według ETAG 022

Obszary zastosowań:
• Do stosowania w pomieszczeniach
• Alternatywna taśma uszczelniająca do uszczelniania pod płytkami
ceramicznymi i kamieniem naturalnym metodą cienkowarstwową
(np. obszary mokre, jak łazienki, natryskim, strefy wokół basenów
w pływalniach, sauny, łaźnie parowe, sauny parowe, jak również
obszary przemysłowe w przemyśle spożywczym, w browarach lub
mleczarniach)
• Taśma uszczelniająca OTTOFLEX jest pokrywającą zarysowania,
odsprzęgającą, wodoszczelną, alternatywną taśmą uszczelniającą ze
specjalną włókniną do niezawodnego zamocowania ułożonej na niej
zaprawy klejowej do glazury

Normy i badania:
• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A i C według
ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) oraz A0 i B0 według
instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB)
• Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego
• Odpowiada klasom wymagań W1, W2, W3 i W4 według normy ÖNORM
B 2207

M 500
Długość rolki/szerokość
taśmy
30 m (szerokość 1000 mm)
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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Kod
OAB-100
1/karton
26
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OFS/OFD

OFS/OTO

OTTOFLEX
Taśma uszczelniająca

OTTOFLEX Obiektowa
taśma uszczelniająca

Właściwości:

Właściwości:

• Specjalna taśma elastomerowa
z laminowaną włókniną

• Specjalna taśma elastomerowa
z laminowaną włókniną

• Ekstremalnie elastyczny, odporny na
starzenie się, wysoce wytrzymały na rozerwanie

• Ekstremalnie elastyczny, odporny na
starzenie się i wytrzymały na rozerwanie

• Tolerowany przez dostępne w handlu kleje do glazury i powłoki
niezawierające rozpuszczalników

• Tolerowany przez dostępne w handlu kleje do glazury i powłoki
niezawierające rozpuszczalników

• Tolerowany przez silikonowe środki uszczelniające firmy OTTO

• Pewne połączenie z płynną folią OTTOFLEX

• Pewne połączenie z płynną folią OTTOFLEX

• Tolerowany przez silikonowe środki uszczelniające firmy OTTO

• Łatwy w obróbce dzięki fałdom wyboczeniowym
• Skalowanie długości

Obszary zastosowań:

• Karton podający

• Uszczelnianie w kształtowaniu naroży w celu pokrycia zarysowań i fug
• Uszczelnianie przepustów bądź odpływów rur

Obszary zastosowań:
• Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Uszczelnianie w kształtowaniu naroży w celu pokrycia zarysowań i fug
• Uszczelnianie przepustów bądź odpływów rur

Normy i badania:
• Sprawdzony zgodnie z zasadami kontroli w celu udzielenia ogólnego
certyfikatu nadzoru budowlanego dla środków uszczelniających
poddawanych obróbce w stanie płynnym w połączeniu z okładzinami z
glazury i płytek, ustęp 3.5.6 (wydanie wrzesień 2004) - Wprowadzenie
ciśnienia wody wynoszącego 3,0 bar przez 7 dni

Normy i badania:
• Sprawdzony według normy DIN 52123 10.2 Badanie
nieprzepuszczalności dla wody / kontrola ciśnienia szczelinowego
• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A0 i B0
według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej
(ZDB) i ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) A1, A2, B, C
• Odpowiada klasom wymagań W1, W2, W3 i W4 według normy ÖNORM
B 2207

• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A0 i B0
według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej
(ZDB) i ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) A1, A2, B, C
• Odpowiada klasom wymagań W1, W2, W3 i W4 według normy ÖNORM
B 2207

S 70 - S 100 - S 130
Żargon
Szerokość
		 uszczelnienia
fachowy
5,0 cm		
Taśma 10 mm
7,0 cm		
Taśma 12 mm
Opakowanie jednostkowe
Metry / paleta 		
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Rolki po
10 m
OFD-5/10
OFD-7/10
1/karton
4.200

Rolki po
50 m
OFD-5/50
OFD-7/50
1/karton
5.000

Obiektowa taśma			
uszczelniająca			
7,0 cm			

Fachjargon
Taśma 12 mm

Opakowanie jednostkowe				
Metry / paleta 				

Rollen à
50 m
OTO-70
6/karton
4.500
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OFS/OFBM

OFS/OFAE

OFS/OFIE

OTTOFLEX Podłogowy
kołnierz uszczelniający

OTTOFLEX
Narożniki
zewnętrzne

OTTOFLEX
Narożniki
wewnętrzne

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Elastyczny kołnierz uszczelniający do trwale nieprzepuszczalnego dla
wody uszczelnienia w obszarze podłogi przy przepustach rurowych pod
glazurą, płytkami i okładzinami ceramicznymi

• Elastyczne narożniki uszczelniająca do trwale nieprzepuszczalnego dla
wody uszczelnienia na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych pod
glazurą, płytkami i okładzinami ceramicznymi

• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A0 i B0
według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej
(ZDB) i ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) A1, A2, B, C

• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A0 i B0
według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej
(ZDB) i ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) A1, A2, B, C

• Odpowiada klasom wymagań W1, W2, W3 i W4 według normy ÖNORM
B 2207

• Odpowiada klasom wymagań W1, W2, W3 i W4 według normy ÖNORM
B 2207

Wymiary

Kod

Wymiary

42,5 x 42,5 cm

OFBM

Długość: ok. 15 cm szerokość: ok. 6 cm
Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe

2/karton

Kod
Narożniki zewnętrzne Narożniki wewnętrzne
OFAE
4/karton

OFIE
10/karton

OFS/OFWM

OFS/OFDM

OTTOFLEX Ścienny
kołnierz uszczelniający

OTTOFLEX Kołnierz
uszczelniający ze strefami
dylatacyjnymi

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Elastyczny kołnierz uszczelniający do trwale nieprzepuszczalnego dla
wody uszczelnienia w obszarze ściany przy przepustach rurowych pod
glazurą, płytkami i okładzinami ceramicznymi
• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci A0 i B0
według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej
(ZDB) i ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) A1, A2, B, C
• Odpowiada klasom wymagań W1, W2, W3 i W4 według normy
ÖNORM B 2207

• Specjalny elastomerowy kołnierz uszczelniający ze strefą dylatacyjną
do trwale wodoszczelnego uszczelnienia przepustów rurowych
22 - 42 mm pod glazurą, płytkami i okładzinami ceramicznymi
• Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci według
instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB)
i ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP)

Wymiary
12 x 12 cm
Opakowanie jednostkowe

Kod
OFWM
10/karton

Wymiary

Kod

15 x 15 cm

OFDM

Opakowanie jednostkowe
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10/karton
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OP 910

OP 920
OP910

OTTOPUR OP 910

OTTOPUR OP 920

1-komponentowa
pianka montażowa do
pistoletów dozujących

2-komponentowa
pianka poliuretanowa

Właściwości:

Właściwości:

• 1-komponentowa pianka montażowouszczelniająca na bazie poliuretanu

• 2-komponentowa pianka montażowa na
bazie poliuretanu

• Możliwość dozowania za pomocą pistoletów
dozujących

• Możliwość cięcia po upływie ok. 7 – 9 minut

• Utwardzony po upływie ok. 5 – 7 minut

• Wydajność piany ok. 50 litrów uwolnionych
z każdej puszki 750 ml

• W pełni obciążalny po ok. 2,5 godziny
• Wydajność piany ok. 10 litrów uwolnionych
z każdej puszki 400 ml

• Możliwość cięcia po ok. 20 minutach
• Możliwość obciążenia po ok. 3 – 5 godzin

• Odpowiada klasie materiałów budowlanych
B2

• Odpowiada klasie materiałów budowlanych
B2

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Montaż w murze i izolacja ościeżnic drzwiowych i ram okiennych
z drewna, stali lub tworzywa sztucznego

• Montaż w murze i izolacja ościeżnic drzwiowych i ram okiennych
z drewna, stali lub tworzywa sztucznego

• Montaż i izolacja wewnętrznych ścianek działowych, parapetów itd.

• Nadaje się do montażu drewnianych stopni schodów

• Wypełnianie pustych przestrzeni wszelkiego rodzaju
• Szczególnie przydatne do wąskich uszczelnień, np. w modernizacji
starych budynków

Normy i badania:
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN 4102-B2 - Normalnie zapalny

Normy i badania:
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN 4102-B2 - Normalnie zapalny

OTTOPUR OP 910
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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750 ml
puszka aerozolu
OP910-85
12/karton
504

OTTOPUR OP 920
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

400 ml
puszka aerozolu
OP920-82
12/karton
576
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OP 930

OP 935

OTTOPUR OP 930

OTTOPUR OP 935

1-komponentowa
pianka montażowouszczelniająca

Uboga w monomery
1-komponentowa
pianka poliuretanowa

Właściwości:
• 1-komponentowa pianka montażowouszczelniająca na bazie poliuretanu
• Wydajność piany ok. 18 – 20 litrów
uwolnionych z każdej puszki 500 ml
• Możliwość cięcia po ok. 35 – 50 minutach
• Możliwość obciążenia po ok. 24 godzinach
• Odpowiada klasie materiałów budowlanych
B2
• Nie podlega zakazowi samoobsługi zgodnie
z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym
szkodliwych środków chemicznych
(Chemikalienverbotsverordnung)

Właściwości:

Obszary zastosowań:

• 1-komponentowa pianka montażowo-uszczelniająca na bazie
poliuretanu

• Uszczelnienie okien i drzwi (do czystego i kontrolowanego wypełnienia
i do izolującego uszczelnienia spoin łączeniowych przy oknach i
skrzynkach rolet)

• Wydajność piany ok. 25/38 litrów uwolnionych z każdej puszki
500/750 ml

• Wypełnienie spoin łączeniowych i spoin zewnętrznych ościeżnic drzwi
• Wypełnianie pianką małych wyłomów w murze i innych pustych
przestrzeni

• Możliwość cięcia po ok. 30 minutach
• Możliwość obciążenia po ok. 3 – 5 godzin
• Odpowiada klasie materiałów budowlanych B2

Normy i badania:
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN 4102-B2 - Normalnie zapalny

Obszary zastosowań:
• Montaż w murze i izolacja ościeżnic drzwiowych i ram okiennych
z drewna, stali lub tworzywa sztucznego
• Montaż i izolacja wewnętrznych ścianek działowych, parapetów itd.
• Wypełnianie pustych przestrzeni wszelkiego rodzaju

Normy i badania:
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN 4102-B2 - Normalnie zapalny

OTTOPUR OP 930
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

500 ml
puszka aerozolu
OP930-83

750 ml
puszka aerozolu
OP930-85

12/karton
672

12/karton
504

OTTOPUR OP 935
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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500 ml
puszka aerozolu
OP935-83
12/karton
576
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OP 940

OPCLEAN

OTTOPUR OP 940

OTTOPUR Cleaner

Pianka do izolacji
cieplnej i dźwiękowej

Natłuszczający środek
czyszczący do pistoletów

Właściwości:

Właściwości:

• 1-komponentowa pianka montażowouszczelniająca na bazie poliuretanu

• Natłuszczający ponownie aerozol
czyszczący

• Tłumiący dźwięk
• Izolujący cieplnie

Obszary zastosowań:

• Wydajność piany ok. 50 litrów uwolnionych
z każdej puszki 750 ml

• Czyszczenie użytych pistoletów dozujących
• Z możliwością wszechstronnego
zastosowania dzięki dostarczonej głowicy
rozpylającej

• Możliwość cięcia po ok. 30 minutach
• Możliwość obciążenia po ok. 3 godzinach
• Odpowiada klasie materiałów budowlanych
B2

Obszary zastosowań:
• Izolujący akustycznie / cieplnie montaż okien i drzwi

Normy i badania:
• Izolacja akustyczna spoin (zgodna z wytyczną ift SC-01/2:2002-09)
sprawdzona przez Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim
• Przewodność cieplna (według normy EN 12667) sprawdzona
przez instytut badawczy izolacji cieplnej (Forschungsinstitut für
Wärmeschutz), Monachium
• Przepuszczalność pary wodnej (według normy EN 12086) sprawdzona
przez instytut badawczy izolacji cieplnej (Forschungsinstitut für
Wärmeschutz), Monachium
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN 4102-B2 - Normalnie zapalny

OTTOPUR OP 940
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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750 ml
puszka aerozolu
OP940-85
12/karton
504

OTTOPUR Cleaner
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

500 ml
puszka aerozolu
OPCLEAN-83
12/karton
672
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OPTU

S
70
OTG

OTTOPUR Turbo

OTTO Środek
głęboko gruntujący

2-komponentowa
pianka poliuretanowa do
ościeżnic drzwiowych

Środek utwardzający
podłoże

Właściwości:
• 2-komponentowa pianka
montażowa na bazie poliuretanu
• Nie zawiera gazu nośnego
• Ekstremalnie szybkie utwardzanie
• Możliwość obciążenia w ciągu
kilku minut
• W temperaturze 20 °C możliwość
cięcia po upływie ok. 5 minut
• Wydajność piany ok. 5,5 litra na
każde 250 g / 210 ml podwójnego
wkładu
• Odpowiada klasie materiałów budowlanych B2
• Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy uwzględnić informacje
zawarte w karcie charakterystyki preparatu

Właściwości:
• Niezawierający rozpuszczalnika środek gruntujący do podłogi i ściany
• Wnika głęboko w podłoże
• Jest bardzo dobrym modyfikatorem przyczepności dla kolejnych
warstw powłoki
• Poprawia przyczepność tynków, klejów do glazury i tapet
• Możliwość rozcieńczania wodą w stosunku do 1:2
• Składować i transportować w miejscu wolnym od przemarzania

Obszary zastosowań:
• Gruntowanie i wzmocnienie podłoży chłonnych i mniej chłonnych

Obszary zastosowań:
• Montaż w murze i izolacja ościeżnic drzwiowych i ram okiennych z
drewna, stali lub tworzywa sztucznego

Normy i badania:
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN 4102-B2 - Normalnie zapalny

• Gruntowanie przed nałożeniem powłok akrylanowych i powszechnie
występujących w handlu, niezawierających rozpuszczalników zapraw
do klejenia glazury na płytach gipsowo-kartonowych, tynkach
gipsowych i gipsowo-wapiennych, płytach gipsowych, płytach
gipsowo-włóknowych, betonie, betonie porowatym, piaskowcu
wapiennym, cegłach, murze, tynkach, jastrychach, jastrychach
asfaltowych i anhydrytowych, płytach budowlanych, nadających się do
szpachlowania i samorozlewnych masach wyrównujących do podłóg
• Zastosowanie w ramach układania glazury zgodnie z DIN 18157-1
• Ułatwia usuwanie tapet podczas prac renowacyjnych
• Zwiększa nośność i wytrzymałość podłoża

Normy i badania:
• Odpowiada klasom wymagań W1 i W2 według normy ÖNORM B 2207

Y-HPP 2K H 248
OTTOPUR Turbo 2K
Pianka do ościeżnic drzwiowych

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

2 x 105 ml
wkład
OPTU-21

OTTO Środek głęboko
gruntujący

1 kg
5 kg
10 kg
20 kg 200 kg
butelka kanister kanister kanister beczka

jasnoniebieski

OTG-39

16/karton
1.120

Opakowanie jednostkowe 10/karton
Sztuk na palecie
360

OTG-59

OTG-61

OTG-68

na zap.

1
90

1
60

1
24

1
2
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P 83
OTTOCOLL® P 83
Poliuretanowy środek
klejąco-uszczelniający

®

Instrukcja IVD
nr 25

Właściwości:
• 1-komponentowy poliuretanowy środek
klejąco-uszczelniający
• Twardnieje praktycznie bez kurczenia się i nie
pieni się
• Elastyczny i kompensujący naprężenie
• Niekorozyjny
• Nie zawiera silikonu
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452
• Po utwardzeniu może być szlifowany i
malowany
• Ekstremalnie wysoka odporność na
obciążenie uderzeniowe i udarowe oraz
wytrzymałość na oddzieranie
• Odporny na wodę, wodę morską, słabe kwasy i ługi, środki czyszczące
rozpuszczalne w wodzie
• Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy uwzględnić informacje
zawarte w karcie charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań:
• Klejenie i uszczelnianie kompensujące drgania i ruchy
• Uszczelnianie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
• Do budowy karoserii i pojazdów, budowy wagonów i kontenerów,
konstrukcji metalowych i budowy urządzeń, budowy statków

Normy i badania:
• Deklaracja braku zastrzeżeń w odniesieniu do kontaktu z żywnością
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH,
Aschaffenburg)
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 25

Kolory
biały
czarny
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
P83-20-C01
P83-20-C04
P83-20-C02
20/karton
1.200

580 ml torebka z
folii aluminiowej
na zapytanie
na zapytanie
P83-08-C02
20/karton
600

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać
informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach
charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

P 84

P 85

OTTOCOLL® P 84

OTTOCOLL® P 85
Poliuretanowy klej
montażowy Premium

Klej poliuretanowy
Premium

bardzo
Wiąże
i
szybko ie
n
z
skutec

wysoka
Bardzo ania
z
siła wią

LEED®
Właściwości:

Właściwości:

• Płynny 1-komponentowy poliuretanowy
środek klejący

• 1-komponentowy poliuretanowy środek
klejący
• Odporny na działanie czynników
atmosferycznych zgodnie z normą DIN 204 D4
• Ekstremalnie wysoka siła wiązania
• Bardzo szybkie utwardzanie
• Niekorozyjny
• Po utwardzeniu może być szlifowany i
malowany
• Bezwonny
• Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w
karcie charakterystyki preparatu

• Odporny na działanie czynników
atmosferycznych zgodnie z normą
DIN 204 D4
• Niekorozyjny
• Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w
karcie charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań:
• Produkcja mebli ogrodowych i kantówki
okiennej
• Produkcja drewna klejonego warstwowo dla nienośnych elementów
• Produkcja elementów o konstrukcji przekładkowej, np. ścianek
działowych, elementów drzwiowych, ścianek zewnętrznych domów z
elementów prefabrykowanych, elementów elewacji,
nadwozi pojazdów itd.
• Wykonywanie połączeń klejowych na mikrowczepy

Normy i badania:
• Sprawdzony według normy DIN EN 204-D4 - Odporne na działanie
czynników atmosferycznych połączenia klejone drewna i tworzyw
drewnianych (Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim)
• Sprawdzony według normy DIN EN 14257 (Watt 91) - Siła wiązania
klejów do drewna (Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim)

Obszary zastosowań:
• Dociskowe klejenie metali, jak np. aluminium, stal szlachetna, stal
ocynkowana, miedź
• Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
• Klejenie elementów tłumiących, np. ze styropianu (Styropor ®-u), PCW,
PU itd.
• Klejenie zabezpieczonych przeciwpożarowo płyt budowlanych, np. płyt
gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych
• Dociskowe klejenie drewna i tworzyw drewnianych, jak np. płyty
wiórowe, sklejka itd. oraz w renowacji schodów
• Klejenie tworzyw sztucznych, np. twardy PCW, tworzywo sztuczne
wzmacniane włóknem szklanym itd.

Normy i badania:
• Sprawdzony według normy DIN EN 204-D4 - Odporne na działanie
czynników atmosferycznych połączenia klejone drewna i tworzyw
drewnianych (Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim)
• Sprawdzony według normy DIN EN 14257 (Watt 91) - Siła wiązania
klejów do drewna (Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim)
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

Kolory
jasnobeżowy

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

Butelka z tworzywa
sztucznego 500 ml
P84-30-C68

Kanister
polietylenowy 12 l
P84-32-C68

6/karton
522

1
40

beżowy
przeświecający*

310 ml
wkład
P85-04-C16
P85-04-C95

580 ml torebka z
folii aluminiowej
P85-08-C16
na zapytanie

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

20/karton
1.200

20/karton
600

Kolory

* Przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych
Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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P 86
OTTOCOLL® P 86
1-komponentowy klej
poliuretanowy do łączników
narożnych

LEED®
Właściwości:
• 1-komponentowy poliuretanowy środek klejący
• Doskonała przyczepność do metali
• Długi czas kożuszenia
• Optymalnie wypełnia puste przestrzenie dzięki
lekkiemu pienieniu się
• Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach ok. 14.000 N (świadectwo badania ift)
• Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w
karcie charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań:

Przydatne informacje dodatkowe:
Klej do klejenia metali musi oprócz bardzo szybkiego i skutecznego
utwardzania charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością na
używanych materiałach. OTTOCOLL® P 86 na bazie poliuretanu jest od
razu gotowy do użycia i prosty w obsłudze.
Utwardzanie odbywa się w wyniku reakcji chemicznej z wilgocią,
uzyskiwanej poprzez spryskanie klejonych powierzchni. Ponieważ
w czasie utwardzania tworzą się niewielkie ilości dwutlenku węgla,
OTTOCOLL® P 86 utwardza się z niewielkim zwiększeniem objętości,
co umożliwia wypełnienie pustych przestrzeni oraz zamocowanie
kątownika narożnego i profilu aluminiowego.
Wysoka trwałość klejenia połączeń narożnych za pomocą
OTTOCOLL® P 86 została potwierdzona świadectwem badania
Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim (ift Rosenheim).

• Ogólne klejenie w budownictwie metalowym
• Odporne na działanie czynników atmosferycznych klejenie narożnych
łączników w metalowych oknach, drzwiach i elewacjach oraz ogrodach
zimowych
• Klejenie modyfikowanego drewna

Normy i badania:
• Wytrzymałość na rozciąganie sprawdzona w Instytucie Techniki
Okiennej w Rosenheim
• Spełnia wymagania normy DIN EN 204-D4 w stosunku do odpornych
na działanie czynników atmosferycznych połączeń klejonych drewna i
tworzyw drewnianych
• Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT 91) w stosunku do
odpornych cieplnie połączeń klejonych drewna i tworzyw drewnianych
• Ekspertyza dotycząca zastosowania przeświecającego OTTOCOLL® P 86
do klejenia modyfikowanego drewna (Uniwersytet im. Georga Augusta
w Getyndze)
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
A 225 - P 520
Kolory
biały
przeświecający

310 ml
wkład
P86-04-C01
P86-04-C95

400 ml torebka z 580 ml torebka z 1.000 ml
folii aluminiowej folii aluminiowej wkład
na zapytanie P86-08-C01 P86-06-C01
na zapytanie P86-08-C95 na zapytanie

Opakowanie jednostkowe 20/karton 20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900
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20/karton
600

6/karton
192

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

P 270
P300
OTTOCOLL® P 270
Klej do folii na bazie
dyspersyjnej, niezawierający
rozpuszczalnika

Właściwości:
• Plastyczny 1-komponentowy środek klejący
na bazie wodorozpuszczalnej zawiesiny
• Nie zawiera rozpuszczalnika, silnie
przyczepny, odporny, wyrównuje nierówności
powierzchni

Przydatne informacje dodatkowe:
Do tworzenia hermetycznych wiązań izolacji przeciwwilgociowych
i paroizolacji na podłożach chłonnych, np. na tynku, betonie i
nieobrobionym drewnie.

• Trwale klejące właściwości
• Odporny na starzenie się

OTTOTAPE E-40-I

przy nakładaniu się

• Podąża za ruchami budynku
• Obróbka możliwa również bez łaty
dociskowej
• Bezwonny

Pętla
odciążająca
Ścieg
OTTOCOLL®
P 270

• Składować i transportować w miejscu
wolnym od przemarzania

OTTOTAPE D-25-I

przy przenikaniu

Tynk
wewnętrzny

OTTOCOLL® P270

na otynkowany mur

Paroizolacja

Obszary zastosowań:
• Do stosowania w pomieszczeniach
• Hermetyczne połączenie izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji
według normy DIN 4108
• Nie nadaje się do saun i pływalni

Metoda mokra:
1. U
 nieruchomić paroizolację
za pomocą taśmy klejącej.
Bezpośrednio po naniesieniu
ściegu OTTOCOLL® P 270
grubości 8 mm zwolnić
unieruchomioną paroizolację.

2. U
 łożyć pętlę odciążającą
w paroizolacji, ponieważ
przejmuje ona ruchy budynku.

P 270/D 25I - P 270/E 40I
Kolory
jasnoniebieski

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
P270-04-C987

580 ml torebka z
folii aluminiowej
P270-08-C987

20/karton
1.200

20/karton
600

3. L ekko docisnąć paroizolację
do ściegu
Uwaga: Proszę dociskać
jeszcze płasko - ścieg
OTTOCOLL® P 270 musi
zachować min. 4 mm grubości.

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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P 270/D 25I

P 270/E 40I

OTTOTAPE D 25I
Przenikanie

OTTOTAPE E 40I
Zakładka

Klejąca taśma
foliowa do izolacji
przeciwwilgociowych
i paroizolacji

Taśma klejąca o dużej
przyczepności do
podłoża do izolacji
przeciwwilgociowych
i paroizolacji

Właściwości:

Właściwości:

• Jednostronnie klejąca czysto akrylanowa foliowa taśma klejąca
• Taśma o strukturze włóknistej, rozciągliwa poprzecznie

• Jednostronnie klejąca czysto akrylanowa taśma klejąca o dużej
przyczepności

• Gruba warstwa kleju o dużej przyczepności (220 g/m²)

• Taśma z papieru siarczanowego, ręcznie odrywana

• Temperatura obróbki do -10 °C

• Gruba warstwa kleju o dużej przyczepności (220 g/m²)

• Bardzo dobra przyczepność na wszystkich chropowatych podłożach

• Temperatura obróbki do -10 °C

• Odporny na starzenie się

• Bardzo dobra przyczepność na wszystkich chropowatych podłożach

• Bardzo niewielka wrażliwość na parę wodną

• Odporny na starzenie się
• W znacznym stopniu odporny na wilgoć

Obszary zastosowań:
• Uszczelnienie przepustów w kominach, kanałach odpowietrzających,
belkach itd.

Obszary zastosowań:

• Do trwale hermetycznego uszczelnienia zgodnie z normą DIN 4108-7

• Klejone na zakładkę połączenie izolacji przeciwwilgociowych,
paroizolacji i materiałów izolacyjnych zgodnie z normą DIN 4108-7

• Klejone na zakładkę połączenie izolacji przeciwwilgociowych,
paroizolacji i materiałów izolacyjnych zgodnie z normą DIN 4108-7
• Klejenie połączeń na płytach drewnianych

• Do trwale hermetycznego uszczelnienia zgodnie z normą DIN 4108-7

• Klejenie połączeń na płytach drewnianych
• Nie nadaje się do saun i pływalni

• Nie nadaje się do saun i pływalni

Normy i badania:
Normy i badania:
• Do stosowania w budynkach o niskiej zawartości substancji
szkodliwych zgodnie z TOXPROOF (TÜV Rheinland Produkt und Umwelt
GmbH)

P 270
Kolory
zielony

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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• Do stosowania w budynkach o niskiej zawartości substancji
szkodliwych zgodnie z TOXPROOF (TÜV Rheinland Produkt und Umwelt
GmbH)

P 270
Opakowanie
Szerokość 60 mm
D-25-I

10 rolek á 25 m/karton
36

Kolory
czerwony

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

Gebinde
60 mm breit
E-40-I

10 rolek á 40 m/karton
36

Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

P
300
P300

P 305

OTTOSEAL® P 300

OTTOSEAL® P 305

Standardowy
poliuretanowy środek
uszczelniający

Poliuretanowy środek
uszczelniający Premium
zanie
Utward
bez
zyków
pęcher

®

®

Instrukcja IVD
nr 7+9+20+27

Instrukcja IVD
nr 7+9+20+27

Właściwości:

Właściwości:

• 1-komponentowy poliuretanowy środek
uszczelniający

• 1-komponentowy poliuretanowy środek
uszczelniający
• Twardnieje bez pęcherzyków
• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452
• Nie zawiera silikonu

• Dobra odporność na działanie czynników
atmosferycznych i starzenie się
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452
• Nie zawiera silikonu

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:
• Spoiny ścian zewnętrznych według normy DIN 18540-F
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe przy elementach
prefabrykowanych z betonu i betonu porowatego
• Uszczelnianie elewacji, konstrukcji metalowych, tarasów, balkonów,
połączeń okien i drzwi, murów podokiennych płaskich dachów

Normy i badania:
• Sprawdzony i kontrolowany w ramach niezależnego nadzoru
technicznego zgodnie z normą DIN 18540-F (Południowoniemieckie
Centrum Tworzyw Sztucznych (Süddeutsches Kunststoff-Zentrum)
w Würzburgu)

• Spoiny ścian zewnętrznych według normy DIN 18540-F
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe przy elementach
prefabrykowanych z betonu i betonu porowatego
• Uszczelnianie elewacji, konstrukcji metalowych, tarasów, balkonów,
połączeń okien i drzwi, murów podokiennych płaskich dachów

Normy i badania:
• Sprawdzony i kontrolowany w ramach niezależnego nadzoru
technicznego zgodnie z normą DIN 18540-F (Południowoniemieckie
Centrum Tworzyw Sztucznych (Süddeutsches Kunststoff-Zentrum)
w Würzburgu)
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 7+9+20+27

• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 7+9+20+27

M 360 - P 305
Kolory
betonowo-szary
biały
średnioszary

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

600 ml torebka z
folii aluminiowej
P300-19-C56
P300-19-C01
P300-19-C78

20/karton
880

C01
biały

C38
jasnoszary

C78
średnioszary

C04
czarny

Kolory
betonowo-szary
biały
czarny
jasnoszary
średnioszary
szary zaprawy
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C102
szary zaprawy

C56
betonowo-szary

600 ml torebka z
folii aluminiowej
P305-19-C56
P305-19-C01
P305-19-C04
P305-19-C38
P305-19-C78
P305-19-C102
20/karton
880

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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P 310
OTTOCOLL® UniMax
Poliuretanowy klej
montażowy

Właściwości:
• 1-komponentowy poliuretanowy środek
klejący
• Stateczny
• Ekstremalnie wysoka siła wiązania
• Niekorozyjny
• Po utwardzeniu może być szlifowany i
malowany
• Bezwonny
• Nie podlega zakazowi samoobsługi zgodnie
z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym
szkodliwych środków chemicznych
(Chemikalienverbotsverordnung)
• Nie wykonywać obróbki w temperaturze
poniżej +10 °C

Obszary zastosowań:
• Dociskowe klejenie drewna i tworzyw drewnianych, jak np. płyty
wiórowe, sklejka itd. oraz w renowacji schodów
• Dociskowe klejenie metali, jak np. aluminium, stal szlachetna, stal
ocynkowana, miedź
• Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
• Klejenie elementów tłumiących, np. ze styropianu (Styropor ®-u), PCW,
PU itd.
• Klejenie zabezpieczonych przeciwpożarowo płyt budowlanych, np. płyt
gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych
• Klejenie tworzyw sztucznych, np. twardy PCW, tworzywo sztuczne
wzmacniane włóknem szklanym itd.

beżowy

290 ml
wkład
P310-42-C16

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

20/karton
1.200

Kolory
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Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać
informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach
charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

P 340

P 410

OTTOCOLL® Rapid

OTTOCOLL® P 410

Bardzo silny
klej kraft

Klej poliuretanowy do
klejenia powierzchniowego

LEED®
Właściwości:
• 1-komponentowy poliuretanowy środek
klejący
• Ekstremalnie szybkie utwardzanie
• Ekstremalnie wysoka siła wiązania
• Niekorozyjny
• Bezwonny
• Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w
karcie charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań:
• Do budowy, rozbudowy, montażu
• Do klejenia, montażu, naprawy takich materiałów, jak drewno i
tworzywa drzewne, metale (aluminium, stal szlachetna, miedź itd.),
kamień, kamień naturalny, ceramika, cegły, tworzywa sztuczne (twardy
PCW, tworzywo wzmocnione włóknem szklanym itd.) - materiały
izolacyjne (Styropor®, poliuretan itd.) - zabezpieczone przeciwpożarowo
płyty budowlane (płyty gipsowo-kartonowe i in.)

Właściwości:
• Płynny 1-komponentowy poliuretanowy środek klejący
• Długi czas obróbki
• Szybkie utwardzanie, dzięki temu krótkie czasy docisku i
unieruchomienia
• Odporny na działanie czynników atmosferycznych zgodnie z normą
DIN 204 D4
• Niekorozyjny
• Idealny do zautomatyzowanej obróbki za pomocą urządzeń dozujących
• Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy uwzględnić informacje
zawarte w karcie charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań:
Normy i badania:
• Spełnia wymagania normy DIN EN 204-D4 w stosunku do odpornych
na działanie czynników atmosferycznych połączeń klejonych drewna i
tworzyw drewnianych
• Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT 91) w stosunku do
odpornych cieplnie połączeń klejonych drewna i tworzyw drewnianych

• Produkcja elementów o konstrukcji przekładkowej, np. ścianek
działowych, elementów drzwiowych, ścianek zewnętrznych domów z
elementów prefabrykowanych, elementów elewacji, nadwozi pojazdów
itd.
• Klejenie elementów wielkopowierzchniowych, np. w budowie domów z
elementów prefabrykowanych, pojazdów kempingowych i kontenerów
• Produkcja mebli ogrodowych i kantówki okiennej

Normy i badania:
• Spełnia wymagania normy DIN EN 204-D4 w stosunku do odpornych
na działanie czynników atmosferycznych połączeń klejonych drewna i
tworzyw drewnianych
• Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT 91) w stosunku do
odpornych cieplnie połączeń klejonych drewna i tworzyw drewnianych
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
Kolory
beżowy
stary szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
P340-04-C1038
P340-04-C1170
20/karton
1.200

Kolory
brązowy
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

12 l PEkanister
P410-32-C05

200 l
beczka
na zapytanie

1.000 l
kontener
na zapytanie

1
40

1
2

1
1

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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P 520
OTTOCOLL® P 520
2-komponentowy klej
poliuretanowy Premium

ała
Doskon ność
ep
przycz li
a
t
do me
LEED®
Właściwości:

Normy i badania:

• 2-komponentowy
poliuretanowy środek
klejący
• Szybkie utwardzanie
również w przypadku
warstw o dużej grubości
• Utwardzanie bez kurczenia
się
• Doskonała przyczepność do
metali
• Ekstremalnie wysoka
wytrzymałość na
rozciąganie po 24 godzinach
- ok. 14.000 N (świadectwo
badania ift)
• Tylko dla użytkowników przemysłowych. Należy uwzględnić informacje
zawarte w karcie charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań:
• Odporne na działanie czynników atmosferycznych klejenie narożnych
łączników w metalowych oknach, drzwiach i elewacjach oraz ogrodach
zimowych
• Ogólne klejenie w budownictwie metalowym
• Odpowiedni również do dociskowego klejenia najróżniejszych
materiałów, jak drewno, metal, tworzywa sztuczne, kamień itd.
Kolory
Czas obróbki
ok. lepkość mieszana
(określana za pomocą
lepkościomierza stożek/płytka)
Twardość D wg Shore'a:
stary szary
kremowy
ciemnobrązowy
oliwkowożółty
RAL 7004*
RAL 9016
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

• Wytrzymałość na rozciąganie sprawdzona w Instytucie Techniki
Okiennej w Rosenheim
• Spełnia wymagania normy DIN EN 204-D4 w stosunku do odpornych
na działanie czynników atmosferycznych połączeń klejonych drewna i
tworzyw drewnianych
• Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT 91) w stosunku do
odpornych cieplnie połączeń klejonych drewna i tworzyw drewnianych
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

A 225 - P 86

C9016
RAL 9016

C635
kremowy

C1170
stary szary

C49
ciemnobrązowy

P 520
2 x 190 ml 2 x 310 ml
ok. 45 min
ok. 45 min

P 520 SP 4897
2 x 190 ml
2 x 310 ml
ok. 40 min
ok. 40 min

ok. 400.000 mPas

ok. 250.000 mPas

ok. 60
na zapytanie na zapytanie
P520-15-C635 P520-16-C635
P520-15-C49 P520-16-C49

ok. 70

P 520 SP 6319
2 x 190 ml
ok. 15 min

C79
oliwkowożółty

P 520 SP 5477
2 x 190 ml
ok. 5 min

C7004
RAL 7004

P 520 SP 5747 P 520 SP 5276
2 x 190 ml
2 x 310 ml**
ok. 3 min
ok. 1 min

***
ok. 300.000 mPas ok. 200.000 mPas ok. 230.000 mPas ok. 400.000 mPas

ok. 65
ok. 75
ok. 80
ok. 85
–
–
–
–
SP5747-15-C1170
–
–
na zapytanie SP4897-16-C635 SP6319-15-C635 SP5477-15-C635
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
SP5276-16-C79
na zapytanie na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
P520-15-C7004 na zapytanie SP4897-15-C7004 na zapytanie
–
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
P520-15-C9016 P520-16-C9016
–
–
–
–
–
na zapytanie
10/karton
600

10/karton
600

10/karton
600

10/karton
600

10/karton
600

10/karton
600

10/karton
600

10/karton
600

*** Odcień pasujący do RAL 9006 białe aluminium i RAL 9007 szare aluminium
** Uwaga, stosować mieszacz statyczny KWM 10
*** Z e względu na specjalną konsystencję środka P 520 SP 5276 nie można wykonać pomiaru lepkościomierzem stożek/płytka - pomiar wykonany został przy użyciu
lepkościomierza Brookfielda (trzpień 7 / 2,5 UpM).

Warianty te różnią się od siebie nie tylko czasem obróbki, ale również innymi właściwościami. Należy uwzględnić arkusze danych
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Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

Przydatne informacje dodatkowe:
Aby spełnić wymogi trwałego połączenia profili ramowych za
pomocą kątowników narożnych, klej oprócz bardzo szybkiego
i skutecznego utwardzania musi charakteryzować się przede
wszystkim bardzo dobrą przyczepnością na stosowanych metalach.
Wysoka wytrzymałość klejenia połączeń narożnych za pomocą
P 520 potwierdzona została świadectwem badania ift Rosenheim.
Już po okresie utwardzania 24 godzin takie połączenie narożne
wytrzymuje obciążenia 1.400 kg.
Dzięki mieszaczowi statycznemu założonemu na podwójny kartusz,
oprócz prostej obróbki środka P 520 zapewniony jest prawidłowy
stosunek składników mieszaniny i jej bardzo dobra jednorodność.
Profil końcowy / płyta wiórowa

Ponieważ P 520 w stanie utwardzonym nie jest kruchy, lecz na
długo pozostaje ciągliwo-elastyczny, wiązanie wykazuje doskonałą
odporność na obciążenia uderzeniowe i udarowe.

Klejenie płyt wiórowych

Klejenie kamienia naturalnego

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S7

S9

OTTOSEAL® S 7

OTTOSEAL® S 9

Silikon odporny na
warunki pogodowe
(weather sealing)

1-komponentowa krawędź
szyby zespolonej

LEED®
Właściwości:

Właściwości:

• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający

• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek klejąco-uszczelniający

• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

• Długi czas kożuszenia

• Bardzo dobra przyczepność na wielu
podłożach, częściowo w połączeniu z
substancją podkładową

• Łatwa w obróbce matowa powierzchnia
• Wysoka odporność i wytrzymałość na
rozdzieranie

• Wysoka odporność i wytrzymałość na
rozdzieranie

• Bardzo dobra przyczepność na wielu
podłożach, częściowo w połączeniu z
substancją podkładową

• Tolerowany przez przekładki z aluminium i ze
stali szlachetnej
• Niekorozyjny

• Tolerowany przez folie PVB (poliwinylobutyral)
w jednostkach zespolonych szyb ochronnych

• Tolerowany przez folie PVB (poliwinylobutyral)
w jednostkach zespolonych szyb ochronnych

• Tolerowany przez krawędzie szyb zespolonych na bazie silikonu
• Niekorozyjny

Obszary zastosowań:
Obszary zastosowań:
• Opracowany specjalnie do odpornego na wpływy atmosferyczne
uszczelniania (weather sealing) elewacji szklanych, oszklenia skośnego,
drewniano-szklanych elementów zespolonych, oszklenia dachów i
ogrodów zimowych
• Nadaje się do spoinowania zespołów szyb zespolonych i elementów
szklanych ze szkła hartowanego i zespolonych szyb ochronnych. W tym
celu prosimy o konsultację z naszym działem techniki stosowania

Normy i badania:

• Wtórna krawędź szyby zespolonej do wykonania jednostek szyb
zespolonych odpornych na wpływ promieniowania UV w połączeniu z
kauczukiem butylowym jako uszczelnieniem pierwotnym

Normy i badania:
• Sprawdzony przez Instytut Techniki Okiennej (ift) w Rosenheim według
normy DIN 1279, część 2 na wypełnionych gazem wielowarstwowych
szybach zespolonych z przekładkami aluminiowymi oraz według normy
EN 1279, część 4, ustęp 5.1 i 5.2 przez Urząd Badań Materiałów (MPA)
w Darmstadt

• Spełnia wymagania normy DIN 18540-F
• Spełnia wymagania normy ISO 11600 F 25 LM
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

czarny

310 ml
wkład
S7-04-C04

580 ml torebka z
folii aluminiowej
S7-08-C04

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

20/karton
1.200

20/karton
600

Kolory
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czarny

310 ml
wkład
S9-04-C04

580 ml torebka z
folii aluminiowej
S9-08-C04

20 l
hobok
na zapytanie

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

20/karton
1.200

20/karton
600

1
16

Kolory

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 10
OTTOSEAL® S 10
Konstrukcyjny środek
klejąco-uszczelniający

LEED®
Właściwości:

Normy i badania:

• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek klejąco-uszczelniający

• Kompatybilność ze szkłem akrylowym (Plexiglas®) została sprawdzona
i potwierdzona przez producenta. Dostępny jest raport z badania
kompatybilności ze szkłem akrylowym Plexiglas®-XT

• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Bardzo dobra przyczepność na wielu
podłożach, częściowo w połączeniu z
substancją podkładową

• Sprawdzony przez Schott Desag AG Deutsches Spezialglas w
Grünenplan i zalecany do montażu szkła chroniącego przed
promieniowaniem rentgenowskim RD 50 i RD 30
• UL 94 Flame Classification HB RTI 105°C, plik nr E 176319
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

• Niekorozyjny
• Wysoka odporność i wytrzymałość na
rozdzieranie
• Tolerowany przez folie PVB (poliwinylobutyral)
w jednostkach zespolonych szyb ochronnych

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie spoin przyłączeniowych i szczelin dylatacyjnych w
budownictwie nadziemnym
• Nadaje się również do odpornego na wpływy atmosferyczne
uszczelniania (weather sealing) elewacji szklanych, oszklenia skośnego,
drewniano-szklanych elementów zespolonych, oszklenia dachów i
ogrodów zimowych
• Nadaje się do spoinowania elementów szklanych ze szkła hartowanego
i zespolonych szyb ochronnych. W tym celu prosimy o konsultację z
naszym działem techniki stosowania
• Montaż szkła chroniącego przed promieniowaniem rentgenowskim
• Elastyczne klejenie i uszczelnianie w przemyśle elektrycznym, w
budowie maszyn, pojazdów i statków

S7

• Nieodpowiedni do strukturalnego klejenia elementów oszklenia
strukturalnego

C00
przezroczysty

C01
biały

Kolory
biały
czarny
przezroczysty
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C02
szary

C04
czarny

310 ml
wkład
S10-04-C01
S10-04-C04
S10-04-C00
S10-04-C02
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 16
OTTOCOLL® S 16
Klej do luster

LEED®
Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek klejący na bazie alkoksów
• Przyczepny do wszystkich powszechnie
dostępnych w handlu lakierów do
pieczętowania bez substancji podkładowej
• Nie uszkadza lustrzanej powłoki

Obszary zastosowań:
• Kompensujące naprężenia klejenie luster na
ceramice, szkle, tworzywie sztucznym, stali
szlachetnej, aluminium, drewnie, betonie itd.
• Odpowiedni również jako klej do luster ze
szkła akrylowego (np. Plexiglas®)
• Klejenie lakierowanego i emaliowanego szkła

Normy i badania:
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Sprawdzony na szkłach powlekanych (2-komponentowy,
poliuretanowy, bezpośredni lakier kryjący 7-530 firmy Selemix System)
firmy Glas Nagel - stan 11/2006
• Sprawdzony na szkłach Lacobel (szkła lakierowane) - stan 10/2010
(Wyniki badań udostępnia nasz dział techniki stosowania)
• Informacje dotyczące naszych kontroli przyczepności i kompatybilności
reprezentują stan w momencie badania. Zmiany w powłokach są
możliwe i nie mieszczą się w naszej strefie wpływów. W tym celu
zalecamy kontakt z właściwym producentem szkła / powłok

Przydatne informacje dodatkowe:
Do klejenia kompensującego naprężenia luster na ceramice, szkle,
tworzywie sztucznym, stali nierdzewnej, aluminium, drewnie, betonie,
tynku, murze, płytach gipsowo-kartonowych, betonie porowatym lub
nieobrobionym drewnie. Powierzchnie luster dostępnych w handlu nie
wymagają substancji podkładowej. Na podłożach mineralnych należy
obficie nałożyć OTTO Primer 1105. Czas odparowywania wynosi
co najmniej 30 minut. W przypadku powlekanych płyt wiórowych
konieczna jest wstępna obróbka przy użyciu substancji podkładowej
OTTO Primer 1216. Przed klejeniem na podłożach niewymienionych
tutaj należy skonsultować się z naszym działem techniki stosowania.
Nigdy nie nakładać S 16 punktowo lub powierzchniowo, lecz
pionowymi paskami (ściegami). Na każdy m2 powierzchni lustra
należy nałożyć co najmniej trzy paski kleju, każdy o szerokości ok.
10 mm, tak, aby możliwa była cyrkulacja powietrza wymagana do
wulkanizacji. Minimalna odległość między lustrem i podłożem musi
wynosić co najmniej 1,6 mm, co można uzyskać poprzez naklejenie
elementów dystansowych. Wstępne unieruchomienie do czasu
utwardzenia (co najmniej 48 godzin) można uzyskać za pomocą taśm
klejących, klocków lub klinów. Do zewnętrznego powlekania luster w
połączeniu z kamieniami naturalnymi zalecamy S 70, w połączeniu z
innymi materiałami, jak ceramika, metale, szkło itd. zalecamy S 120,
S 121 i S 125. Należy uwzględnić, że nałożenie powłoki ochronnej
może nastąpić dopiero po całkowitym utwardzeniu kleju do luster
S 16 i ulotnieniu się produktów rozkładu. Czas ten wynosi około 7 dni.
W przypadku luster bez szklanej tylnej ściany uszczelnione powinny
zostać tylko pionowe obrzeża lustra, aby uniknąć uszkodzenia
powłoki lustrzanej w wyniku powstawania skroplin.

Do uzyskania optymalnej
przyczepności lub
nośności wymagana jest
powierzchnia mocowania
w postaci pasm wynosząca
co najmniej 10 cm2 na kg
ciężaru szyby.

na górze

nie ponad
200 mm

M 550 - M 570 - S 610
Kolory
miętowobiały
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
S16-04-C97
20/karton
1.200

Szerokość
materiału
uszczelniającego
ok. 10 mm
na dole
dobrze

'źle

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

77

S 17
OTTOSEAL® S 17
Neutralnie związany
silikon do wysokich
temperatur

LEED®
Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Nadzwyczajna odporność na działanie
temperatury do +285 °C
• Niekorozyjny

Obszary zastosowań:
• Odporne na wysoką temperaturę i mimo
to kompensujące naprężenia klejenie i
uszczelnianie, np. w przypadku kotłów
grzewczych z członów odlewanych, skrzynek
dymowych, pieców kaflowych itd.

Przydatne informacje dodatkowe:
Oba silikony do wysokich temperatur OTTOSEAL® S 17 i
OTTOSEAL® S 25 różnią się rodzajem usieciowania:
OTTOSEAL® S 17 to neutralnie osieciowany materiał uszczelniający
na bazie oksymowej, OTTOSEAL® S 25 to materiał uszczelniający
osieciowany octanem.
Wysoką odporność OTTOSEAL® S 17 na temperaturę do +285 °C
uzupełnia fakt, że materiał uszczelniający nie jest korozyjny. Wysoka
twardość A wg Shore'a wynosząca ok. 35 świadczy ponadto o
odporności na rozdzieranie.
Połączenie tych wartości daje materiał uszczelniający, który
przeznaczony jest do użycia w trudnych zastosowaniach, np. w
kotłach grzewczych.

• Również w obszarze pojazdów
samochodowych nadaje się do zastosowań w
silnikach i przekładniach

Normy i badania:
• UL 94 Flame Classification HB RTI 105 °C, plik nr E 176319
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

S 25
Kolory
czerwonobrązowy
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
S17-04-C65
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 18
OTTOSEAL® S 18
Silikon do basenów
pływackich

®

Instrukcja IVD
nr 17

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Wyjątkowo odporny na trwałe obciążenie
wilgocią
• O silnych właściwościach grzybobójczych
• Wysoka odporność i wytrzymałość na
rozdzieranie
• Odporny na chlor w stężeniach koniecznych
do dezynfekcji basenów kąpielowych
• Niekorozyjny
• Bardzo dobra przyczepność na wielu
podłożach, częściowo w połączeniu z
substancją podkładową
• Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie basenów i pływalni oraz elastyczne spoiny przy czole
basenu

Normy i badania:
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 17

Przydatne informacje dodatkowe:
Spoiny pod wodą muszą spełnić kilka warunków wstępnych, aby
zapewnić optymalną przyczepność: Szerokość szczeliny powinna
optymalnie wynosić 10-15 mm, głębokość szczeliny należy ograniczyć
odpowiednim materiałem wypełniającym do ok. 8-10 mm.
Przed spoinowaniem należy delikatnie oczyścić brzegi szczelin z
luźnych zanieczyszczeń i pyłów, resztek zaprawy oraz zanieczyszczeń
olejami i smarami. Brzegi szczeliny muszą być ponadto suche,
ponieważ warstwa wilgoci na powierzchni działa jak środek
antyadhezyjny. Krawędzie szczelin należy okleić. Mineralne, chłonne
brzegi szczeliny należy następnie poddać obróbce substancją
podkładową OTTO Primer 1218, którą nakłada się pędzlem
bez rozcieńczania. Po odparowaniu gruntowania i spryskaniu
OTTOSEAL® S 18 materiał uszczelniający należy ściągnąć w ciągu
ok. 6 minut narzędziem zwilżonym środkiem wygładzającym OTTO,
zanim rozpocznie się kożuszenie.
(Ponowne) napełnienie zbiornika powinno nastąpić dopiero dwa
tygodnie po wykonaniu spoinowania z użyciem OTTOSEAL® S 18.
Po całkowitym utwardzeniu materiału uszczelniającego należy przy
pierwszym napełnianiu zbiornika wodą dodać do niej chloru, przy
czym w pierwszych 2 dniach powinno nastąpić chlorowanie udarowe
w ilości 2 mg/l. Wartość pH w tym czasie należy nastawić między
7,0 a 7,2, aby uzyskać możliwie najwyższą skuteczność środka
dezynfekcyjnego. W dalszej eksploatacji stężenie wolnego chloru
powinno wynosić 0,3-0,6 mg/l (baseny typu whirlpool (jacuzzi)
0,7-1,0 mg/l), a wartość pH od 6,5 do 7,6 (idealnie 7,0-7,2). Obieg
wody należy nastawić tak, aby woda w basenie stale przelewała się
przez krawędź przelewową na brzegu basenu. Metody alternatywne,
takie jak naświetlanie UV lub ozonowanie nie mają wystarczającego
działania dezynfekującego i nie zapobiegają występowaniu pleśni.

S 140

C01
biały

C77
jedwabisty szary

Kolory
biały
jedwabisty szary
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C02
szary

310 ml
wkład
S18-04-C01
S18-04-C77
S18-04-C02
20/karton
1.200

S 70 / S 140
C990
błękit adriatycki

Odcień błękit adriatycki
OTTOSEAL® S 70 / S 140 dostępny jest z
magazynu. Do zastosowań na kamieniu
naturalnym z obciążeniem wilgocią dostępna
jesz szeroka paleta kolorów
OTTOSEAL® S 70 / S 140.

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 25
OTTOSEAL® S 25
Octanowy silikon do
wysokich temperatur

Właściwości:
• Usieciowany octanowo 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Nadzwyczajna odporność na działanie
temperatury do +300 °C
• Duża siła przyczepności

Obszary zastosowań:
• Odporne na wysoką temperaturę i mimo
to kompensujące naprężenia klejenie i
uszczelnianie, np. w przypadku kotłów
grzewczych z członów odlewanych, skrzynek
dymowych, pieców kaflowych itd.

Przydatne informacje dodatkowe:
Oba silikony do wysokich temperatur OTTOSEAL® S 17 i
OTTOSEAL® S 25 różnią się rodzajem usieciowania:
OTTOSEAL® S 17 to neutralnie osieciowany materiał uszczelniający
na bazie oksymowej, OTTOSEAL® S 25 to materiał uszczelniający
osieciowany octanem.
Bardzo szybkie utwardzanie i duża siła przyczepności
OTTOSEAL® S 25 uzupełniają jego nadzwyczajnie wysoką odporność
na temperaturę do +300 °C. Należy uwzględnić, że silikon można
obrabiać w temperaturach od +5 °C do +40 °C. Wraz ze wzrostem
grubości warstwy wydłuża się czas wulkanizacji silikonu. W
przypadku zastosowań o grubości warstwy ponad 15 mm należy
skontaktować się z naszym działem techniki stosowania.

• Również w obszarze pojazdów
samochodowych nadaje się do zastosowań w
silnikach i przekładniach

Normy i badania:
• UL 94 Flame Classification HB RTI 105 °C, plik nr E 176319

S 17
Kolory
czerwonobrązowy
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
S25-04-C65
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 27

S 28

OTTOSEAL® S 27

OTTOSEAL® S 28

Silikon do żywności
i wody pitnej

Silikon do akwariów
i cegieł szklanych

Właściwości:

Właściwości:

• Usieciowany octanowo 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający

• Usieciowany octanowo 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający

• Sprawdzony do zastosowań w obszarze
żywności i wody pitnej

• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

• Dobra odporność chemiczna, np. na
rozcieńczone kwasy i ługi

• Zapewnia maksymalne możliwe
bezpieczeństwo dla wrażliwych organizmów
żywych

• Wysoka odporność i wytrzymałość na
rozdzieranie

• Duża siła przyczepności

• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie w branży spożywczej, np. w mleczarniach, rzeźniach,
fabrykach napojów i artykułów spożywczych, dużych kuchniach itd.

• Wykonywanie bezramowych, w całości szklanych akwariów i terariów
według normy DIN 32622

• Uszczelnianie w obszarze wody pitnej, między okładzinami
ceramicznymi

• Klejenie i uszczelnianie modułów szklanych

Normy i badania:

Normy i badania:

• Zgodny z normą DIN 32622, pkt 4.4.2.2 (akwaria ze szkła)

• Deklaracja braku zastrzeżeń w odniesieniu do kontaktu z żywnością
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH,
Aschaffenburg)

• Nietrujący dla ryb zgodnie z OECD 203 (Acute Toxicity Test sprawdzony przez Instytut Freseniusa, Taunusstein)

• Pozytywnie sprawdzony pod kątem kompatybilności w kontakcie z
żywnością (laboratorium chemiczne dr Stegemann, Georgsmarienhütte)
• Sprawdzony i dopuszczony zgodnie z wytyczną KTW - Federalnego
Urzędu Ochrony Środowiska dla obszaru zimnej wody (elastyczne
fugowanie między okładzinami ceramicznymi)
• Sprawdzony i dopuszczony zgodnie z instrukcją roboczą DVGW
(Niemieckiego Stowarzyszenia Branży Gazownictwa i Wody) W 270
(elastyczne fugowanie między okładzinami ceramicznymi)

Kolory
biały
przezroczysty
RAL 7004
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S27-04-C01
S27-04-C00
S27-04-C7004
S27-04-C02
20/karton
1.200

Kolory
czarny
przezroczysty

310 ml
wkład
S28-04-C04
S28-04-C00

400 ml torebka z
20 l
200 l
folii aluminiowej hobok
beczka
S28-07-C04 na zapytanie na zapytanie
S28-07-C00 na zapytanie na zapytanie

Opakowanie jednostkowe 20/karton 20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900

1
16

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 34
OTTOSEAL® S 34
Silikon do spoin
podłogowych

®

Instrukcja IVD
nr 1

LEED®

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna,
odporność na rozdzieranie i wytrzymałość na
dalsze rozdzieranie
• Bardzo dobra odporność na chemikalia
• Nadzwyczajna odporność na działanie
temperatury do +265 °C
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Niekorozyjny
• Nadaje się do powierzchni, po których
będą jeździć pojazdy, np. wózki wysokiego
podnoszenia (przy przestrzeganiu instrukcji
IVD nr 1)
• Odporny na mechaniczne czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie silnie obciążonych chemicznie spoin podłogowych i
łączeniowych, np. w mleczarniach, rzeźniach, fabrykach napojów i
artykułów spożywczych, dużych kuchniach itd.
• Uszczelnianie silnie obciążonych mechanicznie spoin podłogowych
i łączeniowych, np. w halach magazynowych i produkcyjnych, na
powierzchniach dziedzińców, parkingach, garażach podziemnych,
w warsztatach, myjniach itd.

Normy i badania:
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 1

C18
sanitärgrau

C89
staubgrau

Kolory
antracytowy
sanitarny szary
szary kurz
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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Przydatne informacje dodatkowe:
Prawidłowe wykonanie spoin podłogowych zależy od odpowiedniego
zwymiarowania oraz od zastosowania właściwego materiału
uszczelniającego. Wymiarowanie wynika z odległości między
szczelinami, obciążenia mechanicznego i rozszerzalności termicznej
materiałów budowlanych. W przypadku szczelin we wnętrzach
pomieszczeń i na zewnątrz budynku obowiązują następujące wymiary
według instrukcji IVD nr 1.
Odległość między
szczelinami

Szerokość szczeliny
Głębokość szczeliny
wewnątrz pomieszczeń wewnątrz pomieszczeń

2,0 m

10-12 mm

10 mm

4,0 m

10-12 mm

10 mm

6,0 m

14-16 mm

12 mm

Odległość między
szczelinami

Szerokość szczelin
Głębokość szczelin
na zewnątrz budynku na zewnątrz budynku

2,0 m

10-12 mm

10 mm

3,0 m

14-16 mm

12 mm

4,0 m

18-20 mm

15 mm

Szerokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 10 mm.
Grubość materiału uszczelniającego powinna zostać ograniczona
do maksymalnie 15 mm poprzez wypełnienie szczeliny. Spoiny
podłogowe o szerokości ponad 15 mm, po których się chodzi lub
jeździ, należy zakryć płytami ochronnymi lub zabezpieczyć przed
mechanicznym uszkodzeniem materiału uszczelniającego. Bardzo
dobra odporność OTTOSEAL® S 34 na chemikalia oraz bardzo wysoka
odporność na rozdzieranie i wytrzymałość na dalsze rozdzieranie, a
także odporność na czyszczenie mechaniczne wodą pod wysokim
ciśnieniem powoduje, że można go stosować do szczelin bardzo
obciążonych mechanicznie.

C67
anthrazit

310 ml
wkład
S34-04-C67
S34-04-C18
S34-04-C89
20/karton
1.200

400 ml torebka
z folii aluminiowej
na zapytanie
S34-07-C18
na zapytanie
20/karton
900

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 50
OTTOSEAL® S 50
Silikon przezroczysty

Właściwości:
• Usieciowany octanowo 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Twardnieje tworząc przezroczysty środek
uszczelniający
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

Obszary zastosowań:
• Klejenie i uszczelnianie szkła, tworzyw
sztucznych, aluminium, np. w przypadku
ornamentów szklanych, klejenia szczeblin,
w budowie witryn i okien wystawowych
• Połączenia klejone o małej powierzchni

przezroczysty

310 ml
wkład
S50-04-C30

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

20/karton
1.200

Kolory

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w
technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 51
OTTOSEAL® S 51
Silikon do podłóg z PCW,
gumy i linoleum

P-HFM B 6103
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LEED®
Właściwości:
• 1-komponentowy silikonowy środek
uszczelniający na bazie systemu aminoksym
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Dopasowany kolorystycznie do wykładzin
podłogowych z PCW, gumy i linoleum
• Trudnozapalna

• Kompensujące naprężenia uszczelnienie takich samych i różnych
materiałów, jak np. szkło, stal szlachetna, aluminium i niektóre
tworzywa sztuczne

Normy i badania:
• Sprawdzony i kontrolowany w ramach niezależnego nadzoru
technicznego zgodnie z normą DIN 4102-B1 - Trudnozapalny między
masywnymi, mineralnymi materiałami budowlanymi (badania drewna
na Uniwersytecie Technicznym w Monachium)
• Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego

Obszary zastosowań:
• Spoiny łączeniowe w przypadku podłóg
gumowych
• Spoiny łączeniowe w przypadku podłóg
z linoleum
• Spoiny łączeniowe w przypadku podłóg PCW
Kolory
antracytowy
aqua
benzyna
beżowy bahama
bladobrązowy
biały
brylantowoniebieski
brąz gliny
czarny
czerwony burgundzki
czerwień żelazowa
dąb jasny Nowy
dąb rustykalny Nowy
doussie, grusza Nowy
fiołkowy
gołębi
koktailowy
kremowobeżowy
melon
morska głębia
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
S51-04-C67
S51-04-C1042
S51-04-C1039
S51-04-C10
S51-04-C1062
S51-04-C01
S51-04-C958
S51-04-C1053
S51-04-C04
S51-04-C1063
S51-04-C1131
S51-04-C64
S51-04-C98
S51-04-C85
S51-04-C1116
S51-04-C964
S51-04-C1113
S51-04-C1043
S51-04-C1044
S51-04-C983
20/karton
1.200

• Sprawdzony według normy DIN EN ISO 4589-2:1999 Tworzywa
sztuczne - Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego
(Bodycote Warringtonfire)
• Sprawdzony przez Instytut Higieny w Gelsenkirchen do zastosowań
wewnątrz pomieszczeń sterylnych
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

Kolory
niebieski pastelowy
oliwkowy
ostrożeniowoszary
pomarańczowy
pomidor
popielaty
przezroczysty
sahara
sosna
stłumiony szary
szafranowy
szary kamień
szary piaskowiec
tytanowy
wiśnia Nowy
zieleń patyny
zielononiebieski
zielony karaibski
zielony pastelowy
żółty pastelowy
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S51-04-C982
S51-04-C1130
S51-04-C81
S51-04-C1129
S51-04-C1066
S51-04-C62
S51-04-C00
S51-04-C103
S51-04-C5128
S51-04-C787
S51-04-C1049
S51-04-C79
S51-04-C979
S51-04-C1172
S51-04-C17
S51-04-C1112
S51-04-C980
S51-04-C1009
S51-04-C1008
S51-04-C1056
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

C00
przezroczysty

C01
biały

C787
stłumiony szary

C81
ostrożeniowoszary

C62
popielaty

C1172
tytanowy

C67
antracytowy

C04
czarny

C79
szary kamień

C979
szary piaskowiec

C103
sahara

C1043
kremowobeżowy

C10
beżowy bahama

C1056
żółty pastelowy

y

Now

y

Now

y

Now

y

Now

C1113
koktailowy

C5128
sosna

C1053
brąz gliny

C64
dąb jasny

C98
dąb rustykalny

C17
wiśnia

C85
doussie, grusza

C1049
szafranowy

C1130
oliwkowy

C1044
melon

C1129
pomarańczowy

C1066
pomidor

C1063
czerwony burgundzki

C1131
czerwień
żelazowa

C1062
bladobrązowy

C1116
fiołkowy

C982
niebieski
pastelowy

C964
gołębi

C958
brylantowoniebieski

C980
zielononiebieski

C1008
zielony pastelowy

C1112
zieleń patyny

C1009
zielony karaibski

C1039
benzyna

C983
morska głębia

C1042
aqua

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 54

S 68

OTTOSEAL® S 54

OTTOSEAL® S 68

Specjalny silikon B1

Neutralnie związany
silikon do pomieszczeń
sterylnych i instalacji
klimatyzacyjnych

P-HFM-024202

Właściwości:

Właściwości:

• 1-komponentowy silikonowy środek
uszczelniający na bazie systemu aminoksym

• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Niekorozyjny
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• O właściwościach grzybobójczych

• Trudnozapalna
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Spoiny łączeniowe w przypadku jastrychów
asfaltowych

• Elastyczne spoiny w pomieszczeniach
sterylnych i w pomieszczeniach
produkcyjnych o wysokich wymaganiach
higienicznych, np. w branży elektronicznej produkcja chipów

• Klejenie profili z kauczuku EPDM i APTK
• Klejenie taśm dylatacyjnych na bazie
polisulfidów
• Kompensujące naprężenia uszczelnienie takich samych i różnych
materiałów, jak np. szkło, stal szlachetna, aluminium i niektóre
tworzywa sztuczne
• Uszczelnianie fug w przypadku trudnych podłoży, jak np. asfalt, smoła,
itp. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem techniki
stosowania

Normy i badania:
• Sprawdzony i kontrolowany w ramach niezależnego nadzoru
technicznego zgodnie z normą DIN 4102-B1 - Trudnozapalny między
masywnymi, mineralnymi materiałami budowlanymi (badania drewna
na Uniwersytecie Technicznym w Monachium)
• Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego

• Pomieszczenia produkcji leków i innych artykułów medycznych
• Uszczelnianie urządzeń wentylacyjnych

Normy i badania:
• Sprawdzony przez Instytut Higieny w Gelsenkirchen do zastosowań
wewnątrz pomieszczeń sterylnych
• Nadaje się do stosowania w instalacjach przewietrzania
pomieszczeń (RLT) zgodnie z VDI 6022, karta 1, sprawdzony
według normy DIN EN ISO 846 (Instytut Higieny w Berlinie)

M 380 - S 69

• Sprawdzony według normy DIN EN ISO 4589-2:1999 Tworzywa
sztuczne - Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego
(Bodycote Warringtonfire)
C00
przezroczysty

biały
czarny
szary

310 ml
wkład
S54-04-C01
S54-04-C04
S54-04-C02

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

20/karton
1.200

Kolory
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C9010
RAL 9010

Kolory
przezroczysty
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9010
stal szlachetna
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C9001
RAL 9001

C9002
RAL 9002

C197
stal szlachetna

310 ml
wkład
S68-04-C00
S68-04-C9001
S68-04-C9002
S68-04-C9010
S68-04-C197
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 69
OTTOSEAL® S 69
Octanowy silikon do
pomieszczeń sterylnych i
instalacji klimatyzacyjnych

Właściwości:
• Usieciowany octanowo 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Dobra odporność chemiczna (np. na środki
czyszczące i dezynfekcyjne)

Przydatne informacje dodatkowe:
Sprawdzanie odporności OTTOSEAL® S 69
na środki czyszczące i dezynfekcyjne:
Pursept-FD 3 %
(Merz)

odporny

Bacillocid rasant 3 %
(Bode)

odporny

Biguanid Fläche 3 %
(Dr. Schumacher)

odporny

Baccalin 3 %
(Bode)

odporny

Terralin 3 %
(S+M)

odporny

• Elastyczne fugowanie w pomieszczeniach sterylnych i w innych
pomieszczeniach medycznych o wysokich wymaganiach higienicznych
i z czestym stosowaniem środków czyszczących i dezynfekujących,
np. w salach operacyjnych, pomieszczeniach do badań medycznych,
laboratoriach medycznych

Incidin perfekt 3 %
(Ecolab)

odporny

Kohrsolin 3 %
(Bode)

odporny

• Uszczelnianie urządzeń wentylacyjnych z materiałów zabezpieczonych
przed korozją

Perform 3 %
(S+M)

odporny

Dismozon pur 3 %
(Bode)

odporny

• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Wysoka odporność i wytrzymałość na
rozdzieranie

Obszary zastosowań:
• Szpitale, zakłady przetwórstwa żywności

Normy i badania:
• Sprawdzony przez Instytut Higieny w Gelsenkirchen do zastosowań
wewnątrz pomieszczeń sterylnych

Kontrole przeprowdzone zostały w temperaturze pokojowej.

• Sprawdzony pod kątem kompatybilności z żywnością
(laboratorium chemiczne dr Stegemann, Georgsmarienhütte)
• Nadaje się do stosowania w instalacjach przewietrzania
pomieszczeń (RLT) zgodnie z VDI 6022, karta 1, sprawdzony
według normy DIN EN ISO 846 (Instytut Higieny w Berlinie)
C00
przezroczysty

C9010
RAL 9010

Kolory

M 380 - S 68

przezroczysty
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9010
stal szlachetna
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C9001
RAL 9001

C9002
RAL 9002

C197
stal szlachetna

310 ml
wkład
S69-04-C00
S69-04-C9001
S69-04-C9002
S69-04-C9010
S69-04-C197
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 70
OTTOSEAL® S 70
w

Silikon Premium do
kamienia naturalnego
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Instrukcja IVD
nr 23+25+27

LEED®

Właściwości:

• Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze ścian i elewacji

• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający

• Kompensujące ruchy klejenie kamienia naturalnego na metalu,
np. stopni schodów na konstrukcji metalowej

• Gwarancja - Nie powoduje zanieczyszczenia
strefy brzegowej na kamieniach naturalnych

• Uszczelnianie i fugowanie pływalni z marmuru / kamienia naturalnego,
również fugowanie pod wodą

• Wysoka odporność i wytrzymałość na
rozdzieranie

• Uszczelnianie lakierowanego i emaliowanego szkła

• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Niekorozyjny
• O właściwościach grzybobójczych
• Dostępny również w kolorach
„strukturalnych“ o powierzchni podobnej do
kamienia
• Dostępny również w kolorch „matowych“
• Silikon w kolorach „matowych“ usuwać na sucho

• Do zewnętrznego uszczelniania luster w połączeniu z kamieniem
naturalnym

Normy i badania:
• Sprawdzony według normy ISO 16938-1 przez SKZ Würzburg
(badanie pod kątem zanieczyszczenia strefy brzegowej kamieni
naturalnych przez materiały uszczelniające spoiny)
• Sprawdzony według normy ASTM C 1248 przez DL Laboratories Nowy
Jork (badanie pod kątem zanieczyszczenia strefy brzegowej kamieni
naturalnych przez materiały uszczelniające spoiny)
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie i fugowanie na marmurze i wszystkich kamieniach
naturalnych, jak np. piaskowiec, kwarcyt, granit, gnejs, porfir itd.,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 23+25+27

S 130 - S 140 - X-GLM
Kolory
antracytowy
antracytowy matowy
antracyt szary
antracyt szary matowy Nowy
betonowo-szary
betonowo-szary matowy Nowy
beżowy bahama
beżowy bahama matowy Nowy
beżowy piaskowiec
biały
biały matowy Nowy
błękit adriatycki
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
S70-04-C67
S70-04-C1300
S70-04-C137
S70-04-C6116
S70-04-C56
S70-04-C6113
S70-04-C10
S70-04-C6115
S70-04-C1110
S70-04-C01
S70-04-C6112
S70-04-C990
20/karton
1.200

400 ml torebka
z folii aluminiowej
S70-07-C67
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
S70-07-C56
na zapytanie
S70-07-C10
na zapytanie
na zapytanie
S70-07-C01
na zapytanie
na zapytanie
20/karton
900

Kolory
błękitna struktura
brązowy
ciemnozielony
czarny
czarny matowy Nowy
czerwonobeżowy
galaxy
grafit czarny
jaśminowy
jaśminowy matowy Nowy
jasnoszary
jasnoszara struktura
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S70-04-C44
S70-04-C05
S70-04-C37
S70-04-C04
S70-04-C6114
S70-04-C82
S70-04-C4720
S70-04-C1391
S70-04-C08
S70-04-C6117
S70-04-C38
S70-04-C109
20/karton
1.200

400 ml torebka
z folii aluminiowej
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
20/karton
900

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

C00
przezroczysty

C01
biały

C38
jasnoszary

C787
stłumiony szary

C230
mgła

C80
perłowoszary

C43
manhattan

C18
sanitarny
szary

C56
betonowoszary

C1109
nocny szary

C137
antracyt szary

C67
antracytowy

C04
czarny

C08
jaśminowy

C1110
beżowy
piaskowiec

C82
czerwonobeżowy

C10
beżowy
bahama

C26
sunset

C05
brązowy

C37
ciemnozielony

C990
błękit
adriatycki

C197
stal szlachetna

C44
błękitna
struktura

C47
szaroniebieska
struktura

C71
C1108
jesiennoszary spoinowy szary

C45
szynszyla

C84
pergamin

Kolory strukturalne

C32
C41
C34
srebrnozielona piaskowoczerwona szaroczerwona
struktura
struktura
struktura

C1391
grafit czarny

C109
jasnoszara
struktura

C110
C111
spoinowa
ostrożeniowoszara
szara struktura
struktura

C1390
niebieski
labrador

C4720
galaxy

Kolory matowe
y

Now

C6112
biały matowy

y

Now

C6117
jaśminowy
matowy

Kolory
jesiennoszary
manhattan
manhattan matowy
mgła
niebieski labrador
nocny szary
ostrożeniowoszara struktura
pergamin
perłowoszary
piaskowoczerwona struktura
przezroczysty
sanitarny szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

y

y

Now

C6115
beżowy bahama
matowy

310 ml
wkład
S70-04-C1108
S70-04-C43
S70-04-C1282
S70-04-C230
S70-04-C1390
S70-04-C1109
S70-04-C111
S70-04-C84
S70-04-C80
S70-04-C32
S70-04-C00
S70-04-C18
20/karton
1.200

Now

C1282
manhattan
matowy

C6111
sanitarny szary
matowy

400 ml torebka
z folii aluminiowej
na zapytanie
S70-07-C43
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
S70-07-C80
na zapytanie
S70-07-C00
S70-07-C18
20/karton
900

y

y

Now

C6113
betonowoszary matowy

C6116
antracyt szary
matowy

Kolory
sanitarny szary matowy Nowy
spoinowy szary
spoinowa szara struktura
srebrnozielona struktura
stal szlachetna
stłumiony szary
sunset
szaroczerwona struktura
szaroniebieska struktura
szynszyla

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

y

Now

Now

C1300
antracytowy
matowy

C6114
czarny matowy

310 ml
wkład
S70-04-C6111
S70-04-C71
S70-04-C110
S70-04-C34
S70-04-C197
S70-04-C787
S70-04-C26
S70-04-C41
S70-04-C47
S70-04-C45

400 ml torebka
z folii aluminiowej
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie

20/karton
1.200

20/karton
900

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 72

S 73

OTTOSEAL® S 72

OTTOSEAL® S 73

Silikon do Plexiglas®-u i
tworzywa sztucznego

Silikon do sauny
i łaźni parowej

LEED®

LEED®

Właściwości:

Właściwości:

• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek klejąco-uszczelniający na
bazie alkoksów

• Usieciowany octanowo 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Bardzo dobra odporność na parę wodną i
wilgoć

• Przyczepny bez podkładu do wielu tworzyw
sztucznych (z wyjątkiem PE, PP, teflonu i
podobnych tworzyw sztucznych o niskim
napięciu powierzchniowym)

• Wysoka odporność i wytrzymałość na
rozdzieranie
• Bardzo szybkie utwardzanie

• Bardzo dobra przyczepność na płytach
dwukomorowych

• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

• Nie powoduje pęknięć naprężeniowych na
nienaprężonym wstępnie szkle akrylowym
(Plexiglas®) i poliwęglanie (Makrolon®,
Lexan®)

• O właściwościach grzybobójczych
• Dobra odporność na oleje eteryczne

• Bezwonny
• Wysoka odporność i wytrzymałość na rozdzieranie

Obszary zastosowań:

• Niekorozyjny

• Elastyczne spoiny w łaźniach parowych, natryskach parowych i
saunach w połączeniu z różnymi materiałami, jak kamień naturalny,
ceramika, akryl sanitarny, tworzywa wzmocnione włóknem szklanym

• Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe w obszarze sanitarnym

Obszary zastosowań:
• Klejenie i uszczelnianie w budownictwie z tworzyw sztucznych,
budowie szklarni i ogrodów zimowych

Normy i badania:
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

Normy i badania:
• Kompatybilność ze szkłem akrylowym (Plexiglas®) została sprawdzona
i potwierdzona przez producenta. Dostępny jest raport z badania
kompatybilności ze szkłem akrylowym Plexiglas®-XT
• Pozytywnie sprawdzony pod kątem kompatybilności w kontakcie z
żywnością (laboratorium chemiczne dr Stegemann, Georgsmarienhütte)
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
Kolory
przezroczysty
RAL 7004
RAL 9010

Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
S72-04-C00
S72-04-C7004
S72-04-C9010

20/karton
1.200

C00
przezroczysty

C01
biały

Kolory
szary
pergamin
jedwabisty szary
przezroczysty
biały
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

C77
jedwabisty szary

C02
szary

C84
pergamin

310 ml
wkład
S73-04-C02
S73-04-C84
S73-04-C77
S73-04-C00
S73-04-C01
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

91

S 94
OTTOSEAL® S 94
Neutralnie związany silikon
ogniochronny

P-HFM-004069

®

Instrukcja IVD
nr 9+20+27

LEED®

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Trudnozapalna
• Tolerowany przez powłoki malarskie
zgodnie z normą DIN 52452 (bez możliwości
nałożenia kolejnej powłoki)
• Niekorozyjny
• Bardzo dobra odporność na wpływy atmos
feryczne, starzenie się i promieniowanie UV

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie elementów konstrukcyjnych, w
stosunku do których stawiane są zwiększone
wymagania w zakresie palności (np. elementy
konstrukcyjne utrudniające rozprzestrzenianie
się ognia oraz szklenia przeciwpożarowe)
• Nadaje się do spoinowania elementów szklanych ze szkła hartowanego
i zespolonych szyb ochronnych. W tym celu prosimy o konsultację z
naszym działem techniki stosowania

Normy i badania:
• Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego
• Sprawdzony i kontrolowany w ramach niezależnego nadzoru
technicznego zgodnie z normą DIN 4102-B1 - Trudnozapalny między
masywnymi, mineralnymi materiałami budowlanymi (badania drewna
na Uniwersytecie Technicznym w Monachium)
• Sprawdzony według normy DIN 25415, część 1 - bardzo dobre
możliwości dekontaminacji powierzchni materiału uszczelniającego
(Federalna Instytucja Badań i Kontroli Materiałów (Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung) w Berlinie)
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 9+20+27

C00
przezroczysty

C01
biały

Kolory
szary
czarny
przezroczysty
biały
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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C02
szary

C04
czarny

310 ml
wkład
S94-04-C02
S94-04-C04
S94-04-C00
S94-04-C01
20/karton
1.200

Przydatne informacje dodatkowe:
Klasy materiałów budowlanych określają zachowanie poszczególnych
materiałów budowlanych w razie pożaru i nie są takie same jak klasy
odporności ogniowej, które oznaczają odporność ogniową całego
elementu konstrukcyjnego.
Oprócz klas materiałów budowlanych zgodnych z DIN 4102 występują
klasy europejskie zgodne z DIN EN 13501. Zgodnie z dzisiejszym
stanem kontrola i ocena materiałów uszczelniających realizowana jest
według DIN 4102. Klasy zestawione zostały w poniższej tabeli
(źródło: instrukcja IVD nr 11).
Nazwy według Wymaganie
Wymaganie
Klasa europej- Klasa zgodnadzoru
dodatkowe: dodatkowe: bez
ska zgodnie nie z normą
budowlanego bez dymu płonącego ociekaz normą
DIN 41021
nia / spadających DIN EN 135011
cząsteczek
Niepalny
X
X
A1
A1
X
X
A2-s1 d0
A2
Trudnozapalny
X
X
B,C-s1 d0
X
B,C-s3 d0
B1
X
B,C-s1 d2
B,C-s3 d2
Normalnie
X
D-s3 d0
zapalny
E
B2
D-s3 d2
E-d2
Łatwo
F
B3
zapalny
Klasy s1, s2 i s3 stanowią wymagania dodatkowe zgodnie z DIN EN
13501 w zakresie wytwarzania dymu. Klasy d0, d1 i d2 stanowią
wymagania dodatkowe zgodnie z DIN EN 13501 w zakresie płonącego
ociekania / spadających cząsteczek. Kontrole realizowane są zgodnie
z normą DIN EN 13823.
Obecnie dla kontroli zgodnie z DIN EN 13501 występują tylko normy
kontrolne dla uszczelnień powierzchniowych, nie ma natomiast
jeszcze norm kontrolnych dla materiałów uszczelniających i taśm
uszczelniających.

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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Instrukcja IVD
nr 3

LEED®

Właściwości:
• Usieciowany octanowo 1-komponentowy silikonowy środek uszczelniający
• Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne, starzenie się i promieniowanie UV
• O właściwościach grzybobójczych i bakteriostatycznych
• Unikalne właściwości obróbki
• Powierzchnia dająca się doskonale wygładzić
• Bardzo dobra przyczepność na podłożach ceramicznych

C00
przezroczysty

C01
biały

Obszary zastosowań:
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe w obszarze sanitarnym
• Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze podłogi i ściany

C116
śnieżnobiały

Normy i badania:

S 121 - S 130

• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości substancji szkodliwych“
zgodnie z listą materiałów budowlanych (TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 3

300 ml
400 ml torebka z 580 ml torebka z
wkład
folii aluminiowej folii aluminiowej
na zapytanie
na zapytanie
aksamitny czarny Nowy S100-03-C5176
aluminium
S100-03-C14
na zapytanie
na zapytanie
antracytowy
S100-03-C67
na zapytanie
na zapytanie
asfaltowy
S100-03-C808
na zapytanie
na zapytanie
bali
S100-03-C21
na zapytanie
na zapytanie
bawełna
S100-03-C75
na zapytanie
na zapytanie
bazaltowy
S100-03-C1105
na zapytanie
na zapytanie
bermudzki
S100-03-C25
na zapytanie
na zapytanie
betonowo-szary
S100-03-C56
S100-07-C56
na zapytanie
S100-03-C10
S100-07-C10
na zapytanie
beżowy bahama
S100-03-C74
na
zapytanie
na zapytanie
beżowy pastelowy
biały
S100-03-C01
S100-07-C01
na zapytanie
bladoszary
S100-03-C86
S100-07-C86
na zapytanie
S100-03-C695
na zapytanie
na zapytanie
błękit egejski
S100-03-C05
na zapytanie
na zapytanie
brązowy
S100-03-C1167
na zapytanie
na zapytanie
brąz tabaki
brzask
S100-03-C961
na zapytanie
na zapytanie
cementowy szary nr 31 S100-03-C706
na zapytanie
na zapytanie
ciemnozielony
S100-03-C11
na zapytanie
na zapytanie
Opakowanie jednostkowe 20/karton
20/karton
20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900
600
Kolory

94

C51
stara biel

300 ml
400 ml torebka z 580 ml torebka z
wkład
folii aluminiowej folii aluminiowej
crocusblau
S100-03-C753
na zapytanie
na zapytanie
curry
S100-03-C19
na zapytanie
na zapytanie
czarny
S100-03-C04
na zapytanie
na zapytanie
S100-03-C82
na zapytanie
na zapytanie
czerwonobeżowy
efekt srebra
S100-03-C510
na zapytanie
na zapytanie
efekt złota
S100-03-C511
na zapytanie
na zapytanie
egejski
S100-03-C91
na zapytanie
na zapytanie
flanelowy szary
S100-03-C72
S100-07-C72
na zapytanie
S100-03-C08
na zapytanie
na zapytanie
jaśminowy
jasnoszary
S100-03-C38
na zapytanie
na zapytanie
jasnoszary nr 21
S100-03-C501
na zapytanie
na zapytanie
jasny grafitowy
S100-03-C1168
na zapytanie
na zapytanie
jedwabisty szary
S100-03-C77
S100-07-C77
na zapytanie
karmelowy
S100-03-C09
na zapytanie
na zapytanie
magnolia
S100-03-C23
na zapytanie
na zapytanie
manhattan
S100-03-C43
S100-07-C43
na zapytanie
melba
S100-03-C1169
na zapytanie
na zapytanie
mgła
S100-03-C230
S100-07-C230
na zapytanie
S100-03-C40
na zapytanie
na zapytanie
miętowy
Opakowanie jednostkowe
20/karton
20/karton
20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900
600
Kolory

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

C45
szynszyla

C38
jasnoszary

C71
spoinowy szary

C70
szarobiały

C787
stłumiony szary

C230
mgła

C94
srebrnoszary

C910
srebrnoszary 17

C77
jedwabisty szary

C776
szary 15

C43
manhattan

C961
brzask

C86
bladoszary

C81
ostrożeniowoszary

C501
jasnoszary nr 21

C79
szary kamień

C1010
szaroczerwony

C2044
piaskowoszary 18

C18
sanitarny szary

C72
flanelowy szary

C1105
bazaltowy

C1172
tytanowy

C1170
stary szary

C52
platynowoszary

C62
popielaty

C02
szary

C1168
jasny grafitowy

C67
antracytowy

C808
asfaltowy

C24
szafran

C91
egejski

C695
błękit egejski

C40
miętowy

C11
ciemnozielony

C92
whisperblau

C753
niebieski szafran

C25
bermudzki

C42
niebieski sorrento

C1107
waniliowy

C69
spoinowy biały

C08
jaśminowy

C84
pergamin

C1106
plażowy beż

C55
natura

C1169
melba

C22
zawilec

C103
sahara

C10
beżowy bahama

C82
czerwonobeżowy

C09
karmelowy

C60
umbra

C19
curry

C15
średniobrązowy

C1167
brąz tabaki

C07
płowy

C05
brązowy

C21
bali

C75
bawełna

C23
magnolia

C74
beżowy pastelowy

C27
stella

C59
rubinowy

C35
ognistoczerwony

C511
efekt złota

C510
efekt srebra

C14
aluminium

y

C706
C56
cementowy szary nr 31 betonowo-szary

Now

C26
sunset

C1104
migdałowy

C04
czarny

C5176
aksamitny czarny

300 ml
400 ml torebka z 580 ml torebka z
wkład
folii aluminiowej folii aluminiowej
migdałowy
S100-03-C1104 na zapytanie
na zapytanie
natura
S100-03-C55
na zapytanie
na zapytanie
niebieski sorrento
S100-03-C42
na zapytanie
na zapytanie
ognistoczerwony
S100-03-C35
na zapytanie
na zapytanie
S100-03-C81
S100-07-C81
na
zapytanie
ostrożeniowoszary
pergamin
S100-03-C84
na zapytanie
na zapytanie
piaskowoszary 18
S100-03-C2044 na zapytanie
na zapytanie
platynowoszary
S100-03-C52
na zapytanie
na zapytanie
S100-03-C1106 na zapytanie
na zapytanie
plażowy beż
płowy
S100-03-C07
na zapytanie
na zapytanie
popielaty
S100-03-C62
na zapytanie
na zapytanie
przezroczysty
S100-03-C00
S100-07-C00
na zapytanie
rubinowy
S100-03-C59
na zapytanie
na zapytanie
sahara
S100-03-C103
na zapytanie
na zapytanie
sanitarny szary
S100-03-C18
S100-07-C18
S100-08-C18
S100-03-C116
na zapytanie
na zapytanie
śnieżnobiały
srebrnoszary
S100-03-C94
S100-07-C94
S100-08-C94
srebrnoszary 17
S100-03-C910
na zapytanie
na zapytanie
S100-03-C15
na zapytanie
na zapytanie
średniobrązowy
Opakowanie jednostkowe
20/karton
20/karton
20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900
600
Kolory

400 ml torebka z 580 ml torebka z
300 ml
wkład
folii aluminiowej folii aluminiowej
spoinowy biały
S100-03-C69
na zapytanie
na zapytanie
spoinowy szary
S100-03-C71
S100-07-C71
S100-08-C71
S100-03-C1170
na zapytanie
na zapytanie
stary szary
stara biel
S100-03-C51
S100-07-C51
na zapytanie
stella
S100-03-C27
na zapytanie
na zapytanie
stłumiony szary
S100-03-C787 S100-07-C787
na zapytanie
sunset
S100-03-C26
na zapytanie
na zapytanie
szafran
S100-03-C24
na zapytanie
na zapytanie
szarobiały
S100-03-C70
S100-07-C70
na zapytanie
szaroczerwony
S100-03-C1010
na zapytanie
na zapytanie
szary
S100-03-C02
S100-07-C02
na zapytanie
szary 15
S100-03-C776
na zapytanie
na zapytanie
S100-03-C79
na zapytanie
na zapytanie
szary kamień
szynszyla
S100-03-C45
na zapytanie
na zapytanie
tytanowy
S100-03-C1172
na zapytanie
na zapytanie
umbra
S100-03-C60
na zapytanie
na zapytanie
waniliowy
S100-03-C1107
na zapytanie
na zapytanie
whisperblau
S100-03-C92
na zapytanie
na zapytanie
zawilec
S100-03-C22
na zapytanie
na zapytanie
Opakowanie jednostkowe
20/karton
20/karton
20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900
600

Kolory

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 105
OTTOSEAL® S 105
Standardowy silikon
octanowy

®

Instrukcja IVD
nr 3

Właściwości:
• Usieciowany octanowo 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

C00
przezroczysty

C01
biały

C387
szara chmura

C71
spoinowy szary

C20
jasnoszary

C656
jasnoszary

C94
srebrnoszary

C86
bladoszary

C43
manhattan

C72
flanelowy szary

C18
sanitarny szary

C02
szary

C67
antracytowy

C08
jaśminowy

C84
pergamin

C10
beżowy bahama

C05
brązowy

C04
czarny

• O właściwościach grzybobójczych

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w
obszarze podłogi i ściany
• Uszczelnianie szkła profilowego
(np. szklenie Profilit)
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe
w obszarze sanitarnym

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 3

Kolory
antracytowy
beżowy bahama
biały
bladoszary
brązowy
czarny
flanelowy szary
jaśminowy
jasnoszary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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310 ml
wkład
S105-04-C67
S105-04-C10
S105-04-C01
S105-04-C86
S105-04-C05
S105-04-C04
na zapytanie
S105-04-C08
S105-04-C20
20/karton
1.200

400 ml torebka
z folii aluminiowej
na zapytanie
S105-07-C10
S105-07-C01
S105-07-C86
na zapytanie
na zapytanie
S105-07-C72
S105-07-C08
S105-07-C20
20/karton
900

Kolory
jasnoszary
manhattan
pergamin
przezroczysty
sanitarny szary
spoinowy szary
srebrnoszary
szary
szara chmura
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S105-04-C656
S105-04-C43
S105-04-C84
S105-04-C00
S105-04-C18
S105-04-C71
S105-04-C94
S105-04-C02
S105-04-C387
20/karton
1.200

400 ml torebka
z folii aluminiowej
na zapytanie
S105-07-C43
na zapytanie
S105-07-C00
S105-07-C18
S105-07-C71
S105-07-C94
S105-07-C02
na zapytanie
20/karton
900

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 110
OTTOSEAL® S 110
Silikon neutralny
Premium
o zgod
n
o
z
d
Spraw IN 18545
nie z D
®

Instrukcja IVD
nr 7+9+10+13+20+25+27

r
kolo
y
w
9
No L 600
RA

LEED®

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Bardzo dobra odporność na wpływy atmos
feryczne, starzenie się i promieniowanie UV
• Doskonała wczesna obciążalność
• Wysoce odporny na ścieranie i wolny od skaz
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodnie
z normą DIN 52452 (bez możliwości nałożenia
kolejnej powłoki)
• Powierzchnia pyłosucha
• Bardzo dobra przyczepność na wielu
podłożach, częściowo w połączeniu z
substancją podkładową
• Niekorozyjny
• O właściwościach grzybobójczych
• Tolerowany przez folie PVB (poliwinylobutyral) w jednostkach
zespolonych szyb ochronnych

Obszary zastosowań:
• Powłoka ochronna wręgów na szybę w oknach drewnianych
• Uszczelnianie spoin przyłączeniowych przy oknach i drzwiach z drewna,
metalu i tworzywa sztucznego
• Uszczelnianie szkła profilowego (np. szklenie Profilit)
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe przy elementach
prefabrykowanych z betonu i betonu porowatego
• Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach metalowych,
tarasach i balkonach
• Nadaje się do spoinowania elementów szklanych ze szkła hartowanego
i zespolonych szyb ochronnych. W tym celu prosimy o konsultację z
naszym działem techniki stosowania
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe w obszarze sanitarnym

Normy i badania:
• Sprawdzony według normy DIN 18545, część 2, grupa obciążeń E
(Institut für Fenstertechnik (Instytut Techniki Okiennej), Rosenheim)
• Spełnia wymagania normy DIN 18540-F
• Spełnia wymagania normy ISO 11600 G 25 LM
• Sprawdzony zgodnie z FCBA (CTBA) L 114 (przydatność środków
uszczelniających do nałożenia powłoki ochronnej wręgów na szybę w
oknach drewnianych)
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 7+9+10+13+20+25+27
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S 120
310 ml
400 ml torebka z 580 ml torebka z
wkład
folii aluminiowej folii aluminiowej
antracytowy
S110-04-C155
na zapytanie
na zapytanie
betonowo-szary
S110-04-C56
na zapytanie
S110-08-C56
biały
S110-04-C01
S110-07-C01
S110-08-C01
brąz
S110-04-C13
na zapytanie
na zapytanie
brązowy
S110-04-C05
S110-07-C05
S110-08-C05
brązowy matowy
S110-04-C1416 S110-07-C1416 S110-08-C1416
buk
S110-04-C76
na zapytanie
na zapytanie
ciemnobrązowy
S110-04-C49
na zapytanie
na zapytanie
ciemnoszary
S110-04-C03
na zapytanie
S110-08-C03
czarny
S110-04-C04
S110-07-C04
S110-08-C04
czekoladowy
S110-04-C39
na zapytanie
S110-08-C39
dąb
S110-04-C57
na zapytanie
S110-08-C57
dąb ciemny
S110-04-C83
na zapytanie
S110-08-C83
dąb jasny
S110-04-C64
na zapytanie
na zapytanie
jaśminowy
S110-04-C1216
na zapytanie
na zapytanie
jasnobrązowy
S110-04-C06
na zapytanie
S110-08-C06
jasnoszary
S110-04-C20
S110-07-C20
S110-08-C20
jedwabisty szary
S110-04-C77
S110-07-C77
S110-08-C77
kasztanowy
S110-04-C742
na zapytanie
S110-08-C742
mahoń
S110-04-C29
na zapytanie
S110-08-C29
manhattan
S110-04-C43
S110-07-C43
S110-08-C43
ochra
S110-04-C31
na zapytanie
S110-08-C31
pergamin
S110-04-C84
na zapytanie
na zapytanie
piaskowobeżowy
S110-04-C12
na zapytanie
S110-08-C12
przezroczysty
S110-04-C00
S110-07-C00
S110-08-C00
przezroczysty szary
S110-04-C284
na zapytanie
na zapytanie
RAL 6005
S110-04-C6005
na zapytanie
na zapytanie
RAL 6009 Nowy
S110-04-C6009
na zapytanie
na zapytanie
RAL 9001
S110-04-C9001 S110-07-C9001 na zapytanie
RAL 9016
S110-04-C9016
na zapytanie
na zapytanie
sanitarny szary
S110-04-C18
S110-07-C18
S110-08-C18
śnieżnobiały
S110-04-C116
na zapytanie
na zapytanie
sosna
S110-04-C88
na zapytanie
na zapytanie
srebrnoszary
S110-04-C94
na zapytanie
na zapytanie
Opakowanie jednostkowe 20/karton
20/karton
20/karton
Sztuk na palecie
1.200
900
600
Kolory

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

Przydatne informacje dodatkowe:

C00
przezroczysty

C1216
jaśminowy

C43
manhattan

C155
antracytowy

C01
biały

C84
pergamin

C20
jasnoszary

C13
brąz

C116
śnieżnobiały

C77
jedwabisty szary

C18
sanitarny szary

C04
czarny

C9016
RAL 9016

C9001
RAL 9001

C284
przezroczysty szary

C94
srebrnoszary

C03
ciemnoszary

C56
betonowo-szary

C64
dąb jasny

C88
sosna

C57
dąb

C12
piaskowobeżowy

C31
ochra

C83
dąb ciemny

C76
buk

C06
jasnobrązowy

C742
kasztanowy

C05
brązowy

C49
ciemnobrązowy

C39
czekoladowy

y

Now

C29
mahoń

C1416
brązowy matowy

C6005
RAL 6005

Powłoka ochronna wręgów na szybę w oknach
drewnianych podlega niektórym ważnym
czynnikom, od których zależy optymalna
ochrona.
Doskonała wczesna obciążalność jest
ważna, aby uniknąć pęknięć w materiale
uszczelniającym. Mogą one powstać na
przykład wówczas, gdy uszczelnienie
wykonano przy bezpośrednim nasłonecznieniu
i przy podwyższonej temperaturze, a następnie
temperatura spadła i materiał uszczelniający
musiał dopasować się do ruchów elementów
konstrukcyjnych, mimo że jeszcze nie został
całkowicie utwardzony.
S 110 i S 120 bardzo szybko tworzą trwałą
powłokę powierzchniową i już po krótkim
czasie mogą dostosowywać się do ruchów w
obiekcie. Ponadto największe znaczenie ma
kompatybilność z materiałami budowlanymi w
obszarze styku materiału uszczelniającego (np.
w przypadku lakierów / laserunków).
Nie mogą one uszkodzać, ani zmieniać
(np. barwić) materiału uszczelniającego.
Zamalowanie materiału uszczelniającego jest
jednak niemożliwe i zgodnie z odnośnymi
normami i wytycznymi dla spoin elastycznych
niedozwolone.
Odporność na ścieranie musi spełniać
wymagania normy DIN 18545 część 2. S 110 i
S 120 spełniają wymagania grupy materiałów
uszczelniających E. Po wygładzeniu materiału
uszczelniającego należy natychmiast usunąć
pozostałości środka wygładzającego,
ponieważ w przeciwnym razie mogą pozostać
smugi.
Przed pierwszym czyszczeniem konieczne jest
utwardzenie materiału uszczelniającego przez
co najmniej trzy dni, aby uniknąć uszkodzenia
nałożonej powłoki. Do czyszczenia powierzchni
materiałów uszczelniających należy używać
wilgotnej, miękkiej ściereczki i dostępnych w
handlu środków do czyszczenia okien.

C6009
RAL 6009

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 113
OTTOSEAL® S 113
Silikon umożliwiający
naniesienie powłoki
malarskiej

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Powierzchnia pyłosucha
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Możliwość nanoszenia powłoki malarskiej
za pomocą wielu systemów (konieczne
doświadczenia wstępne)
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodne
z normą DIN 52452
• Niekorozyjny
• O właściwościach grzybobójczych

Obszary zastosowań:
• Powłoka ochronna wręgów na szybę w oknach drewnianych
• Uszczelnianie spoin przyłączeniowych przy oknach i drzwiach z
drewna, metalu i tworzywa sztucznego
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe przy elementach
prefabrykowanych z betonu i betonu porowatego
• Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach metalowych,
tarasach i balkonach

Normy i badania:
• Spełnia wymagania normy DIN 18545, część 2, grupa obciążeń D
• Spełnia wymagania normy DIN 18540-F

C9010
RAL 9010

Colour
brązowy
RAL 9010
Packaging unit
Pieces per pallet

100

C05
brązowy

310 ml
Cartridge
S113-04-C05
S113-04-C9010
20/Box
1,200
Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać
informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach
charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 115
OTTOSEAL® S 115
Neutralnie związany
silikon budowlany

®

Instrukcja IVD
nr 7+9+20+25+27

LEED®

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Tolerowany przez powłoki malarskie
zgodnie z normą DIN 52452 (bez możliwości
nałożenia kolejnej powłoki)

C00
przezroczysty

C01
biały

C94
srebrnoszary

C77
jedwabisty szary

C02
szary

C43
manhattan

C18
sanitarny szary

C56
betonowo-szary

C14
aluminium

C08
jaśminowy

C16
beżowy

C05
brązowy

C67
antracytowy

C04
czarny

• Niekorozyjny
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• O właściwościach grzybobójczych

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie szkła profilowego (np. szklenie Profilit)
• Uszczelnianie spoin przyłączeniowych przy oknach i drzwiach z
drewna, metalu i tworzywa sztucznego
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe przy elementach
prefabrykowanych z betonu i betonu porowatego
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe w obszarze sanitarnym
• Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach metalowych,
tarasach i balkonach

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Spełnia wymagania normy DIN 18540-F
• Spełnia wymagania normy DIN 18545, część 2, grupa obciążeń D
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 7+9+20+25+27

S 125

Kolory
aluminium
antracytowy
betonowo-szary
beżowy
biały
brązowy
czarny
jaśminowy
jedwabisty szary
manhattan
przezroczysty
sanitarny szary
srebrnoszary
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S115-04-C14
S115-04-C67
S115-04-C56
S115-04-C16
S115-04-C01
S115-04-C05
S115-04-C04
S115-04-C08
S115-04-C77
S115-04-C43
S115-04-C00
S115-04-C18
S115-04-C94
S115-04-C02
20/karton
1.200

400 ml torebka z 580 ml torebka z
folii aluminiowej folii aluminiowej
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
S115-08-C67
na zapytanie
S115-08-C56
na zapytanie
na zapytanie
S115-07-C01
S115-08-C01
na zapytanie
S115-08-C05
S115-07-C04
S115-08-C04
S115-07-C08
na zapytanie
S115-07-C77
S115-08-C77
S115-07-C43
S115-08-C43
S115-07-C00
S115-08-C00
S115-07-C18
S115-08-C18
na zapytanie
na zapytanie
S115-07-C02
S115-08-C02
20/karton
20/karton
900
600

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 117
OTTOSEAL® S 117
Standardowy silikon do
kamienia naturalnego

®

Instrukcja IVD
nr 23+25+27

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Nie powoduje zanieczyszczenia strefy
brzegowej na kamieniach naturalnych
• Niekorozyjny

C00
przezroczysty

C01
biały

C08
jaśminowy

C1110
beżowy piaskowiec

C10
beżowy bahama

C80
perłowoszary

C43
manhattan

C18
sanitarny szary

C56
betonowo-szary

C67
antracytowy

C04
czarny

• O właściwościach grzybobójczych
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie i fugowanie na marmurze i
wszystkich kamieniach naturalnych, jak np.
piaskowiec, kwarcyt, granit, gnejs, porfir itd.,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
• Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze ścian i elewacji
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 23+25+27

Kolory

S 70 - S 130 - S 140 - X-GLM
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antracytowy
betonowo-szary
beżowy bahama
beżowy piaskowiec
biały
czarny
jaśminowy
manhattan
perłowoszary
przezroczysty
sanitarny szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S117-04-C67
S117-04-C56
S117-04-C10
S117-04-C1110
S117-04-C01
S117-04-C04
S117-04-C08
S117-04-C43
S117-04-C80
S117-04-C00
S117-04-C18
20/karton
1.200

400 ml torebka z
folii aluminiowej
S117-07-C67
S117-07-C56
S117-07-C10
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
S117-07-C43
na zapytanie
na zapytanie
S117-07-C18
20/karton
900

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 120
OTTOSEAL® S 120
Alkoksysilikon
Premium
o zgod
n
o
z
d
Spraw IN 18545
nie z D
®

Instrukcja IVD
nr 7+9+10+13+20+25+27

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający na bazie
alkoksów
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

C00
przezroczysty

C01
biały

C43
manhattan

C56
betonowo-szary

C64
dąb jasny

C83
dąb ciemny

C742
kasztanowy

C05
brązowy

C39
czekoladowy

C04
czarny

• Doskonała wczesna obciążalność
• Wysoce odporny na ścieranie i wolny od skaz
• Tolerowany przez powłoki malarskie zgodnie
z normą DIN 52452 (bez możliwości
nałożenia kolejnej powłoki)
• Powierzchnia pyłosucha
• Bezwonny
• Niekorozyjny
• O właściwościach grzybobójczych

Obszary zastosowań:
• Powłoka ochronna wręgów na szybę w oknach drewnianych
• Konstrukcje szklane, okienne i metalowe
• Nadaje się do spoinowania elementów szklanych ze szkła hartowanego
i zespolonych szyb ochronnych. W tym celu prosimy o konsultację z
naszym działem techniki stosowania
• Do zewnętrznego uszczelniania luster w połączeniu z takimi
materiałami jak ceramika, metal, szkło itd.

Normy i badania:
• Sprawdzony według normy DIN 18545, część 2, grupa obciążeń E
(Institut für Fenstertechnik (Instytut Techniki Okiennej), Rosenheim)
• Spełnia wymagania normy DIN 18540-F
• Spełnia wymagania normy ISO 11600 G 25 LM
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 7+9+10+13+20+25+27

S 110

Kolory
betonowo-szary
biały
brązowy
czarny
czekoladowy
dąb ciemny
dąb jasny
kasztanowy
manhattan
przezroczysty
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S120-04-C56
S120-04-C01
S120-04-C05
S120-04-C04
S120-04-C39
S120-04-C83
S120-04-C64
na zapytanie
S120-04-C43
S120-04-C00
20/karton
1.200

400 ml torebka z 580 ml torebka z
folii aluminiowej folii aluminiowej
na zapytanie
na zapytanie
S120-07-C01
S120-08-C01
na zapytanie
S120-08-C05
S120-07-C04
S120-08-C04
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
S120-08-C83
na zapytanie
na zapytanie
S120-07-C742
na zapytanie
S120-07-C43
S120-08-C43
S120-07-C00
S120-08-C00
20/karton
20/karton
900
600

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 121
OTTOSEAL® S 121
Bezzapachowy silikon sanitarny
Premium
ólnie
Szczeg ne
n
bezwo
®

Instrukcja IVD
nr 3

LEED®

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający na bazie
alkoksów
• Bardzo dobre właściwości obróbki
• Bezwonny

C01
biały

C116
śnieżnobiały

C84
pergamin

C69
spoinowy biały

• Bardzo dobra przyczepność na podłożach
ceramicznych
• O właściwościach grzybobójczych
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

C112
C284
C71
jaśminowy jasny przezroczysty szary spoinowy szary

C94
srebrnoszary

Obszary zastosowań:
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe w obszarze sanitarnym
• Do zewnętrznego uszczelniania luster w połączeniu z takimi
materiałami jak ceramika, metal, szkło itd.

C77
jedwabisty szary

C02
szary

C433
szary linsey

C43
manhattan

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 3

S 100 - S 130

104

C67
antracytowy

Kolory
antracytowy
biały
jaśminowy jasny
jedwabisty szary
manhattan
pergamin
przezroczysty szary
śnieżnobiały
srebrnoszary
spoinowy szary
spoinowy biały
szary
szary linsey
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S121-04-C67
S121-04-C01
S121-04-C112
S121-04-C77
S121-04-C43
S121-04-C84
S121-04-C284
S121-04-C116
S121-04-C94
S121-04-C71
S121-04-C69
S121-04-C02
S121-04-C433
20/karton
1.200

400 ml torebka z
folii aluminiowej
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
20/karton
900

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 125
OTTOSEAL® S 125
Alkoksysilikon
budowlany

lory
e koonowo- ,
w
o
N , bet ttan
a
biały , manh 7
y
4
r
0
a
7
z
s
RAL
®

Instrukcja IVD
nr 3+7+9+20+25+27

LEED®
y

Właściwości:

Now

• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający na bazie
alkoksów
• Niekorozyjny
• Dobra przyczepność na podłożach
ceramicznych

C01
biały

C116
śnieżnobiały

C9001
RAL 9001

C69
spoinowy biały

y

Now

• O właściwościach grzybobójczych
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV

C112
jaśminowy jasny

C433
szary linsey

C94
srebrnoszary

C7047
RAL 7047

y

y

Now

Obszary zastosowań:

Now

• Uszczelnianie spoin przyłączeniowych przy oknach i drzwiach z
drewna, metalu i tworzywa sztucznego
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny łączeniowe w budownictwie z
betonowych elementów prefabrykowanych

C284
przezroczysty szary

C43
manhattan

C137
antracyt szary

C67
antracytowy

C18
sanitarny szary

C6216
betonowo-szary

• Uszczelnianie elewacji, elementów zbrojenia, skrzynek rolet i
konstrukcji metalowych
• Szczeliny dylatacyjne i spoiny przyłączeniowe w obszarze sanitarnym
• Do zewnętrznego uszczelniania luster w połączeniu z takimi
materiałami jak ceramika, metal, szkło itd.

Normy i badania:

Kolory

• Zgodny z LEED® IEQ-Credits 4.1 Materiały klejąco-uszczelniające

antracytowy
antracyt szary
betonowo-szary Nowy
biały Nowy
jaśminowy jasny
manhattan Nowy
przezroczysty szary
RAL 7047 Nowy
RAL 9001
spoinowy biały
szary linsey
sanitarny szary
śnieżnobiały
srebrnoszary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 3+7+9+20+25+27

S 115

310 ml
wkład
S125-04-C67
S125-04-C137
S125-04-6216
S125-04-C01
S125-04-C112
S125-04-C43
S125-04-C284
S125-04-C7047
S125-04-C9001
S125-04-C69
S125-04-C433
S125-04-C18
S125-04-C116
S125-04-C94
20/karton
1.200

400 ml torebka z
folii aluminiowej
S125-07-C67
S125-07-C137
na zapytanie
S125-07-C01
S125-07-C112
S125-07-C43
S125-07-C284
S125-07-C7047
S125-07-C9001
na zapytanie
S125-07-C433
S125-07-C18
S125-07-C116
S125-07-C94
20/karton
900

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

105

S 130
OTTOSEAL® S 130
Silikon sanitarny i do kamienia
naturalnego o przedłużonej ochronie
przed powstawaniem pleśni

O
OTT SIL

®

Instrukcja IVD
nr 23+27

LOGY
NO

R TECH
VE

FUNGI®
TECT
INS DE
I

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający na bazie
alkoksów
• Nie powoduje zanieczyszczenia strefy
brzegowej na kamieniach naturalnych

Przydatne informacje dodatkowe:
Zapobieganie pleśni przy renowacji spoin
Aby prawidłowo wykonać renowację spoin, należy przestrzegać
przydatnych informacji dodatkowych dotyczących OTTOSEAL® S 140.

• O właściwościach grzybobójczych z
technologią srebra OTTO Fungitect ®
niebudzącą zastrzeżeń pod względem
zdrowotnym i ekologicznym
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Bezwonny

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie i fugowanie w pomieszczeniach sanitarnych o dużym
obciążeniu spoin silikonowych, np. w pomieszczeniach wilgotnych,
publicznych łaźniach i natryskach, na pływalniach, w obiektach
sportowych, studiach fitness, szpitalach, termach, salonach
kosmetycznych, łazienkach hotelowych itd.
• Do spoin na płytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym w obszarze
trwale wilgotnym

C116
śnieżnobiały

C94
srebrnoszary

C71
spoinowy szary

C43
manhattan

C18
sanitarny szary

C56
betonowo-szary

C67
antracytowy

C04
czarny

C08
jaśminowy

C10
beżowy bahama

Normy i badania:
• Deklaracja braku zastrzeżeń w odniesieniu do kontaktu z żywnością
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH,
Aschaffenburg)
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 23+27

S 70 - S 140 - X-GLM
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Kolory
antracytowy
betonowo-szary
beżowy bahama
czarny
jaśminowy
manhattan
sanitarny szary
śnieżnobiały
spoinowy szary
srebrnoszary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S130-04-C67
S130-04-C56
S130-04-C10
S130-04-C04
S130-04-C08
S130-04-C43
S130-04-C18
S130-04-C116
S130-04-C71
S130-04-C94
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

S 140
OTTOSEAL® S 140
Silikon do basenów pływackich i do
kamienia naturalnego o przedłużonej
ochronie przed powstawaniem pleśni

O
OTT SIL

®

Instrukcja IVD
nr 17+23+27

LOGY
NO

R TECH
VE

FUNGI®
TECT
INS DE
I

Właściwości:
• Neutralnie usieciowany 1-komponentowy
silikonowy środek uszczelniający
• Gwarancja - Nie powoduje zanieczyszczenia
strefy brzegowej na kamieniach naturalnych
• O właściwościach grzybobójczych z
technologią srebra OTTO Fungitect ®
niebudzącą zastrzeżeń pod względem
zdrowotnym i ekologicznym
• Bardzo dobra odporność na wpływy
atmosferyczne, starzenie się i
promieniowanie UV
• Wysoka odporność na rozdzieranie

Obszary zastosowań:

Przydatne informacje dodatkowe:
Zapobieganie pleśni przy renowacji spoin
Dla prawidłowej renowacji spoin nieodzowne jest możliwie
najdokładniejsze usunięcie materiału uszczelniającego skażonego
pleśnią. Ważne jest również, aby oczyścić z wszelkich resztek również
spoinę w głąb i jej brzegi. Następnie należy obowiązkowo poddać
przedmiotowy obszar szczeliny obróbce aerozolem antypleśniowym
OTTO, aby usunąć występujące ewentualnie zarodniki grzybów.
Dopiero teraz można ukształtować spoinę na nowo.
Jeżeli działania te nie zostaną wykonane bardzo starannie, bardzo
szybko może dojść do ponownego wystąpienia pleśni, mimo
grzybobójczych właściwości materiału uszczelniającego, ponieważ
pozostała ona w szczelinie.
Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych
technicznych aerozolu antypleśniowego OTTO.

• Uszczelnianie i fugowanie w pomieszczeniach sanitarnych o dużym
obciążeniu spoin silikonowych, np. w pomieszczeniach wilgotnych,
publicznych łaźniach i natryskach, na pływalniach, w obiektach
sportowych, studiach fitness, szpitalach, termach, salonach
kosmetycznych, łazienkach hotelowych itd.
• Do spoin na płytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym w obszarze
trwale wilgotnym
• Dobrze nadaje się do fugowania podłogi
• Uszczelnianie basenów i pływalni oraz elastyczne spoiny przy czole
basenu

C116
śnieżnobiały

C77
jedwabisty szary

C43
manhattan

C02
szary

C67
antracytowy

C990
błękit adriatycki

C18
sanitarny szary

• Uszczelnianie i klejenie folii do stawów z PCW

Normy i badania:
• „Wyjątkowo godny polecenia wyrób budowlany o niskiej zawartości
substancji szkodliwych“ zgodnie z listą materiałów budowlanych
(TOXPROOF) TÜV Rheinland
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 17+23+27

S 70 - S 130 - X-GLM

Kolory
antracytowy
błękit adriatycki
jedwabisty szary
manhattan
sanitarny szary
śnieżnobiały
szary
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml
wkład
S140-04-C67
S140-04-C990
S140-04-C77
S140-04-C43
S140-04-C18
S140-04-C116
S140-04-C02
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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S 610
OTTOCOLL® S 610
2-komponentowy
specjalny klej silikonowy

Właściwości:
• Neutralny, usieciowany
kondensacyjnie
2-komponentowy silikonowy
środek klejąco-uszczelniający
na bazie alkoksów
• Bardzo dobra odporność
na wpływy atmosferyczne,
starzenie się i promieniowanie
UV
• Wysoka odporność i
wytrzymałość na rozdzieranie
• Bardzo dobra przyczepność na
wielu podłożach, częściowo
w połączeniu z substancją
podkładową
• Niekorozyjny
• Wysoki współczynnik rozszerzalności gwarantuje dużą stabilność
klejenia
• Skrócone czasy cykli - dzięki szybkiemu utwardzaniu sklejone elementy
mogą być ekstremalnie szybko poddane dalszej obróbce
• Szybkie utwardzanie również w przypadku warstw o dużej grubości
• Bezwonny

Obszary zastosowań:
• Kompensujące naprężenia klejenie i uszczelnianie różnych materiałów,
jak szkło, drewno, metal i tworzywa sztuczne
• Uszczelnianie silnie obciążonych mechanicznie spoin podłogowych
i łączeniowych, np. w halach magazynowych i produkcyjnych, na
powierzchniach dziedzińców, parkingach, garażach podziemnych,
w warsztatach, myjniach itd.
• Kompensujące naprężenia klejenie luster na ceramice, szkle, tworzywie
sztucznym, stali szlachetnej, aluminium, drewnie, betonie itd.
• Odpowiedni również jako klej do luster ze szkła akrylowego
(np. Plexiglas®)
• Nieodpowiedni do strukturalnego klejenia elementów oszklenia
strukturalnego
Y-DRP P 490 DP / P 495 DP - Y-HPP 2K H 278
Kolory
Kolor mieszany jasnoszary
Kolor mieszany czarny
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

108

490 ml wkład z tworzywa
sztucznego Side-by-Side
S610-2080-43-C5200
S610-2030-43-C04
9/karton
540

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w
technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

SIEN

STEX

OTTOSEAL® SilOut

OTTOSEAL® StainEx

Środek do
usuwania silikonu

Pasta odtłuszczająca
do marmuru i kamienia
naturalnego

Właściwości:

Właściwości:

• Pasta tiksotropowa do usuwania
utwardzonych silikonowych środków
uszczelniająco-klejących

• Pasta gotowa do użycia
• Łatwa w obróbce

• Usuwa silikon z drewna, muru, tynku, betonu,
szkła, porcelany, metali i tworzyw sztucznych

• Po skutecznym zastosowaniu można uniknąć
pracochłonnej i drogiej rewitalizacji okładzin z
kamienia naturalnego

• Tolerowany przez najróżniejsze podłoża w
budownictwie ogólnym i produkcji okien oraz
w obszarze sanitarnym

Obszary zastosowań:
• Do odtłuszczania marmuru i kamieni
naturalnych, w których na skutek
zastosowania nieodpowiednich materiałów
uszczelniających wystąpiły zatłuszczenia
strefy brzegowej

• Po zastosowaniu prowadzi do powierzchni
wolnych od silikonu

Obszary zastosowań:
• Usuwanie resztek silikonu ze spoin i z
zabrudzonych powierzchni

S 70 - S 73 - S 117 - S 130 - S 140
Kolory
biały
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

300 ml
wkład
SIEN-03-C01
20/karton
1.200

Kolory
beżowy
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

310 ml wkład
aluminiowy
STEX-20-C1378
20/karton
1.200

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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SXN
OTTO Siloxan 290L
Silikonowa, wodoodporna
impregnacja powierzchni

Właściwości:
• Gotowa do użycia silikonowa,
wodoodporna impregnacja
powierzchni
• Duża głębokość wnikania
• Odporny na promieniowanie UV
• Może być stosowany również
na wilgotnych podłożach (nie na
podłożach mokrych od deszczu)
• Tworzy powierzchnię odprowadzającą wodę i niebrudzącą się
• Działanie hydrofobowe zapobiega wnikaniu wilgoci z zewnątrz do
wewnątrz, przepuszcza jednak wewnętrzną wilgoć na zewnątrz

Przydatne informacje dodatkowe:
Wodoodporna impregnacja elewacji powoduje m.in. znaczne
zmniejszenie wchłaniania wody, dobrą odporność na promieniowanie
UV i bardzo dobry efekt odkraplania.
Gotowy do użycia roztwór można nakładać bezpośrednio metodą
natryskową lub pędzlem. Podłoże podczas nakładania powinno być
możliwie suche.
Sąsiednie elementy konstrukcyjne, jak okna, drzwi, rynny dachowe,
itd. muszą być osłonięte. Dwukrotne nakładanie odbywa się od góry
do dołu metodą mokrym na mokre. Zaimpregnowana wodoodpornie
elewacja jest odporna na deszcz po ok. 24 godzinach.
Różnice we wchłanianiu wody są wyraźne:

• Pokrywa drobne rysy o szerokości do 0,3 mm

Wchłanianie wody
bez obróbki

• Zmniejsza tendencję do zanieczyszczania obrabianych powierzchni
• Zapobiega przesiąkaniu materiału budowlanego wilgocią i tym samym
wykwitom soli oraz atakom mchu i glonów

(orientacyjne
wartości średnie
w zależności
od właściwości
materiału)

• Może być malowany powszechnie dostępnymi w handlu farbami
dyspersyjnymi
• Bezwonny
• Bezbarwny

Beton

• Możliwe lekkie ściemnienie koloru

Obszary zastosowań:
• Wodoodporna impregnacja elewacji i elementów konstrukcyjnych z
materiałami budowlanymi z betonu, betonu komórkowego, cementu
włóknistego, muru ceglanego, piaskowca wapiennego, kamieniu
naturalnych i syntetycznych, tynków mineralnych i mineralnych powłok
malarskich
• Osuszanie wilgotnych i popękanych powierzchni, które następnie
malowane będą farbami dyspersyjnymi

Wchłanianie wody
po impregnacji
wodoodpornej przy
użyciu
OTTO Siloxan 290L
(orientacyjne wartości
średnie w zależności od
właściwości materiału)

3%

0,8 %

Piaskowiec

5%

0,2 %

Piaskowiec
wapienny

13 %

0,8 %

Wapień

12 %

1,1 %

Klinkier

3%

0,1 %

Cegła

18 %

0,1 %

Tras

18 %

1,1 %

7%

1,2 %

Zaprawa

• Tylko do powierzchni pionowych

Kolory
bezbarwny
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie
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5l
kanister
SXN-58
1
82

10 l
kanister
SXN-60
1
50

25 l
kanister
SXN-62
1
24

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

X-ANTI
OTTO Aerozol
antypleśniowy

e
wani
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o
e
Now nister 2
Ka

Właściwości:
• Niezawodnie i trwale usuwa pleśń, grzyby,
glony i mech
• Nie uszkadza glazury, farb, lakierów,
muru, tworzyw sztucznych i tapet
• Działa dezynfekująco i usuwa zapachy

Obszary zastosowań:
• Do wstępnej obróbki podłoża w przypadku
modernizacji spoin pokrytych pleśnią
• Specjalny aerozol zapobiegający
rozprzestrzenianiu się pleśni, grzybów,
glonów i mchu
• Do stosowania na spoinach glazury, elastycznych spoinach i ścianach
w pomieszczeniu mieszkalnym, kuchni, łazience, piwnicy oraz jako
środek ochronny do murów, tarasów i elewacji

Normy i badania:
• Aerozol antypleśniowy OTTO zgłoszony jest tylko zgodnie z niemiecką
i austriacką ustawą o biocydach (rodzaj produktu 2, nr rejestrowy
Federalnego Urzędu ds. Ochrony Pracy i Medycyny Pracy (BAuA):
N - 12215)
• Bezpiecznie stosować aerozol antypleśniowy OTTO. Przed użyciem
zawsze przeczytać oznaczenie i informację o produkcie

OTTO Aerozol
antypleśniowy
Opakowanie jednostkowe
Sztuk na palecie

250 ml

500 ml

Butelka z rozpylaczem Butelka z rozpylaczem

ANTI-81
12/karton
1.380

ANTI-84
12/karton
768

20 l
kanister
ANTI-90
1
24

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w
technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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OTTO Środek wygładzający

a
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Właściwości:
• Wodny roztwór substancji powierzchniowo
czynnych
• Delikatny dla skóry dzięki substancjom
aktywnym testowanym dermatologicznie
• Nie działa odtłuszczająco na skórę
• Możliwość rozcieńczenia z wodą w
stosunku 2 części środka wygładzającego,
1 część wody
• Zachowuje połysk powierzchni środka
uszczelniającego
• Pigmenty środka uszczelniającego nie są
wypłukiwane
• Nie nadaje się do marmuru i innych
kamieni naturalnych

Obszary zastosowań:

Przydatne informacje dodatkowe:
Środek wygładzający OTTO można w razie potrzeby rozcieńczyć
wodą. Podczas stosowania środka wygładzającego należy
natychmiast po spoinowaniu usunąć powstałe pasma wodne.
Gdyby czyszczenie nastąpiło później, mogą pozostać trwałe smugi.
Nie dopuścić do zaschnięcia resztek środka wygładzającego. Środek
wygładzający nie powinien pozostać i zaschnąć na spoinie silikonowej
w większej ilości, ponieważ resztki te mogą negatywnie wpływać na
optyczny odbiór powierzchni materiału uszczelniającego (matowe/
jasne plamy).
Przed użyciem należy poprzez wstępne doświadczenia
zagwarantować kompatybilność z sąsiadującymi powierzchniami, jak
np. powlekanym drewnem.
Testowane dermatologicznie składniki środka wygładzającego OTTO
zostały sklasyfikowane przez Instytut Freseniusa w Taunusstein
jako „niepodrażniające skóry“ i dlatego nie działają na skórę
odtłuszczająco, jak np. środki myjące.
Mimo to po ich zastosowaniu należy umyć i natłuścić ręce.

• Do wygładzania powierzchni środków uszczelniających
silikonowych, poliuretanowych i na bazie polimeru hybrydowego MS
(modyfikowanych silanów)

Normy i badania:
• Na podstawie wyników testów badania kompatybilności w żywym
ustroju (raport z testów Instytutu Freseniusa, D-65232 Taunusstein)
należy sklasyfikować środek wygładzający jako niebudzący zastrzeżeń
pod względem ewentualnego działania drażniącego na skórę

X-GLM
OTTO Środek
wygładzający
Opakowanie jednostkowe
OTTO Środek
wygładzający
Opakowanie jednostkowe
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250 ml
butelka
GL-52
15/karton

1.000 ml
butelka
GL-57
6/karton

5l
kanister
GL-59
1

10 l
kanister
GL-61
1

60 l
beczka
na zapytanie
1

200 l
beczka
na zapytanie
1

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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OTTO Środek do
wygładzania silikonu
do marmuru

a
Ins
sT
titut
Freseniu

Właściwości:
• Wodny roztwór substancji powierzchniowo
czynnych
• Dostosowany specjalnie do wrażliwych
rodzajów marmuru i naturalnego kamienia
• Zmniejsza do minimum niebezpieczeństwo
tworzenia się plam środka wygładzającego
• Delikatny dla skóry dzięki substancjom
aktywnym testowanym dermatologicznie
• Nie działa odtłuszczająco na skórę
• Zachowuje połysk powierzchni środka
uszczelniającego
• Pigmenty środka uszczelniającego nie są
wypłukiwane
• Stosować tylko w postaci nierozcieńczonej
• Nie nadaje się do matowych kolorów

Obszary zastosowań:

Przydatne informacje dodatkowe:
Silikonowy środek do wygładzania marmuru OTTO należy zawsze
stosować w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się oszczędne
stosowanie środka wygładzającego.
Stosowany środek wygładzający powinien być zawsze nieużywany
i bez zanieczyszczeń. Aby uniknąć plam / przebarwień na kamieniu
naturalnym, należy przed wyschnięciem usunąć nadmiar środka
wygładzającego czystą wodą. Dostępny również w kolorch
„matowych“
Mimo to, ze względu na szczególne właściwości kamieni naturalnych,
nie można całkowicie wykluczyć plam/odbarwień.
Z tego powodu, jak również ze względu na dużą ilość możliwych
wpływów podczas obróbki i stosowania, zalecamy przeprowadzenie
wstępnego doświadczenia na danym przedmiocie.
Testowane dermatologicznie składniki środka wygładzającego OTTO
zostały sklasyfikowane przez Instytut Freseniusa w Taunusstein
jako „niepodrażniające skóry“ i dlatego nie działają na skórę
odtłuszczająco, jak np. środki myjące.
Mimo to po ich zastosowaniu należy umyć i natłuścić ręce.

• Do wygładzania powierzchni środków uszczelniających w kontakcie z
kamieniami naturalnymi

Normy i badania:
• Na podstawie wyników testów badania kompatybilności w żywym
ustroju (raport z testów Instytutu Freseniusa, D-65232 Taunusstein)
należy sklasyfikować środek wygładzający jako niebudzący zastrzeżeń
pod względem ewentualnego działania drażniącego na skórę

S 70 - S 73 - S 130 - S 140
OTTO Środek do wygładzania silikonu do marmuru
Opakowanie jednostkowe
OTTO Środek do wygładzania silikonu do marmuru
Opakowanie jednostkowe

250 ml
butelka
GLM-52
15/karton

1.000 ml
butelka
GLM-57
6/karton

5l
kanister
GLM-59
1

10 l
kanister
GLM-61
1

60 l
beczka
na zapytanie
1

200 l
beczka
na zapytanie
1

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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X-PR 1101

X-PR 1102

OTTO Cleanprimer  1101

OTTO Primer  1102

Środek polepszający
przyczepność

Substancja podkładowa
do piaskowca

ra
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Właściwości:

Właściwości:

• Środek czyszczący (Cleanprimer) na bazie
rozpuszczalnika ze środkami zwiększającymi
przyczepność

• Jednokomponentowa substancja podkładowa
z żywicy syntetycznej

• Odparowywanie nie jest konieczne

• Czas odparowywania co najmniej 15 minut
(maksymalnie 3 godziny)

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Czyszczenie i jedoczesna poprawa
przyczepności na powlekanych i
niepowlekanych materiałach metalicznych i
na różnych tworzywach sztucznych (np. PCW)

• Poprawa przyczepności silikonów do kamieni
naturalnych OTTOSEAL® S 70, S 117, S 130 i
S 140 na piaskowcu

OTTO Cleanprimer 1101

100 ml butelka
aluminiowa
PR1101-50

Opakowanie jednostkowe

15/karton

Produkt / forma dostawy
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250 ml butelka 1.000 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
PR1101-51
PR1101-55
15/karton

5/karton

		
Produkt / forma dostawy
		
OTTO Primer 1102		
Opakowanie jednostkowe		

100 ml butelka 1.000 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
PR1102-50
PR1102-55
15/karton

5/karton

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

X-PR 1105
OTTO Primer  1105
Uniwersalna substancja
podkładowa do chłonnych
podłoży

ra
awie
z
e
i
u
N luen
to

Właściwości:
• Jednokomponentowa substancja podkładowa
z żywicy syntetycznej
• Czas odparowywania co najmniej 30 minut
(maksymalnie 3 godziny).
• Silnie błonotwórczy

Obszary zastosowań:
• Blokada podłoży alkalicznych
• Poprawa przyczepności silikonowych i
hybrydowych środków uszczelniających
OTTO na materiałach mineralnych (jak np.
beton, tynk, beton porowaty) i na podłożach
chłonnych (np. gips, cement włóknisty,
drewno)
• Poprawa przyczepności akrylowych środków uszczelniających OTTO na
materiałach mineralnych (jak np. beton, tynk, beton porowaty, cement
włóknisty, gips) oraz na surowym drewnie i laserunkach, na podłożach
metalicznych (np. eloksalowane aluminium) i na niektórych tworzywach
sztucznych (np. PCW)
• Poprawa przyczepności 2-komponentowej pianki poliuretanowej
OTTOPUR OP 920 na silnie chłonnych i pylących podłożach

OTTO Primer 1105

100 ml
aluminiowa
PR1105-50

250 ml
aluminiowa
PR1105-51

1.000 ml
aluminiowa
PR1105-55

Opakowanie jednostkowe

15/karton

15/karton

5/karton

Produkt / forma dostawy

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w
technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

115

X-PR 1215

X-PR 1216

OTTO Primer 1215

OTTO Primer 1216

Silikonowa substancja
podkładowa do chłonnych
podłoży

Silikonowa substancja
podkładowa do metalu

Właściwości:

Właściwości:

• Jednokomponentowy roztwór żywicy
silikonowej

• Jednokomponentowy roztwór żywicy
silikonowej

• Czas odparowywania co najmniej 15 minut
(maksymalnie 3 godziny)

• Czas odparowywania niewymagany w
przypadku gładkich, niechłonnych podłoży

• Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w
karcie charakterystyki preparatu

• Czas odparowywania na innych podłożach co
najmniej 15 minut (maksymalnie 3 godziny)

Obszary zastosowań:
• Poprawa przyczepności silikonowych i
hybrydowych środków uszczelniających
OTTO na materiałach mineralnych (jak np.
beton, tynk, beton porowaty) i na podłożach
chłonnych (np. gips, cement włóknisty,
drewno)

Obszary zastosowań:
• Poprawa przyczepności materiałów
uszczelniających OTTO na materiałach
metalowych (np. stali szlachetnej,
eloksalowanym aluminium, miedzi,
stali ocynkowanej i chromie) i metalach
powlekanych (np. emalii, żelazie z ochroną
antykorozyjną)
• Poprawa przyczepności silikonów do kamieni naturalnych OTTOSEAL®
S 70, S 117, S 130 i S 140 na marmurze i innych kamieniach naturalnych
oraz na kamieniu syntetycznym i wyrobach betonowych o obrobionej
powierzchni
• Poprawa przyczepności na niektórych tworzywach sztucznych
(np. PCW) i na laserunkach zawierających rozpuszczalniki

100 ml butelka
aluminiowa
OTTO Primer 1215
PR1215-50
Opakowanie jednostkowe
15/karton
Produkt / forma dostawy
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250 ml butelka 1.000 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
PR1215-51
PR1215-55
15/karton
5/karton

100 ml butelka
aluminiowa
OTTO Primer 1216
PR1216-50
Opakowanie jednostkowe
15/karton
Produkt / forma dostawy

250 ml butelka 1.000 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
PR1216-51
PR1216-55
15/karton
5/karton

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

X-PR 1217

X-PR 1218

OTTO Primer 1217

OTTO Primer 1218

Silikonowo substancja
podkładowa do tworzywa
sztucznego

Silikonowo substancja
podkładowa do ciągłego
obciążenia wilgocią

Właściwości:

Właściwości:

• Jednokomponentowy roztwór estrów żywicy
silikonowej i polikwasu akrylowego

• Jednokomponentowa substancja podkładowa
z żywicy syntetycznej na bazie kopolimeru
akrylanowosilikonowego w rozpuszczalnikach

• Czas odparowywania niewymagany w
przypadku gładkich, niechłonnych podłoży
• Czas odparowywania na innych podłożach co
najmniej 15 minut (maksymalnie 3 godziny)
• Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w
karcie charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań:
• Poprawa przyczepności środków
uszczelniających OTTO na tworzywach
sztucznych (np. PCW, szkło akrylowe,
poliester, ABS itp.)

• Czas odparowywania co najmniej 60 minut
• Tylko dla użytkowników przemysłowych.
Należy uwzględnić informacje zawarte w
karcie charakterystyki preparatu

Obszary zastosowań:
• Poprawa przyczepności silikonowych
środków uszczelniających OTTO na
chłonnych podłożach mineralnych przy
ciągłym obciążeniu wilgocią
• Dla silikonu do basenów pływackich
OTTOSEAL® S 18 na materiałach mineralnych
(np. beton, zaprawa, zaprawa do spoin) i
ceramika
• Do silikonu OTTOSEAL® S 27 do żywności i wody pitnej na
nieglazurowanych podłożach ceramicznych
• Do silikonów Premium do kamienia naturalnego
OTTOSEAL® S 70 i do S 140
• Poprawa przyczepności OTTOSEAL® S 140 na foliach z PCW do stawów
• Poprawa przyczepności OTTOSEAL® M 350 na betonie i tynku

100 ml butelka
aluminiowa
OTTO Primer 1217
PR1217-50
Opakowanie jednostkowe
15/karton
Produkt / forma dostawy

250 ml butelka 1.000 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
PR1217-51
PR1217-55
15/karton
5/karton

100 ml butelka
aluminiowa
OTTO Primer 1218
PR1218-50
Opakowanie jednostkowe
15/karton

Produkt / forma dostawy

250 ml butelka 1.000 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
PR1218-51
PR1218-55
15/karton
5/karton

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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X-PR 1225

X-PR 1226

OTTO Primer 1225

OTTO Cleanprimer 1226

Substancja podkładowa
do chłonnych podłoży

Uniwersalna substancja
podkładowa do
czyszczenia i poprawy
przyczepności
ra
awie
Nie zluenu
to

ra
awie
Nie zluenu
to

Właściwości:

Właściwości:

• Jednokomponentowa podkładowa farba
reaktywna

• Środek czyszczący (Cleanprimer) na bazie
rozpuszczalnika ze środkami zwiększającymi
przyczepność

• Czas odparowywania co najmniej 30 minut
(maksymalnie 3 godziny).

• Odparowywanie nie jest konieczne

• Błonotwórczy

Obszary zastosowań:
Obszary zastosowań:
• Poprawa przyczepności środków
uszczelniających OTTO na materiałach
mineralnych (jak np. beton, tynk, beton
porowaty, cement włóknisty, gips) i na
podłożach chłonnych (np. surowe drewno,
surowe płyty wiórowe)

• Poprawa przyczepności materiałów
uszczelniających OTTO na materiałach
metalowych (np. stali szlachetnej,
eloksalowanym aluminium, miedzi,
stali ocynkowanej i chromie) i metalach
powlekanych (np. emalii, żelazie z ochroną
antykorozyjną)

• Poprawa przyczepności środków
uszczelniających OTTO na niektórych
tworzywach metalicznych

• Poprawa przyczepności specjalnego silikonu
OTTOSEAL® S 54 na jastrychu z lanego
asfaltu
• Poprawa przyczepności OTTOCOLL® S 81 na
PCW

Produkt / forma dostawy
OTTO Primer 1225
Opakowanie jednostkowe
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100 ml butelka
aluminiowa
PR1225-50
15/karton

1.000 ml butelka
aluminiowa
PR1225-55
5/karton

Produkt / forma dostawy
OTTO Cleanprimer 1226
Opakowanie jednostkowe

100 ml butelka
aluminiowa
PR1226-50
15/karton

1.000 ml butelka
aluminiowa
PR1226-55
5/karton

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

X-PR 1227

X-PR1230

OTTO Primer 1227

OTTO Primer 1230

Substancja
podkładowa do
tworzywa sztucznego

ra
awie
z
e
i
u
N luen
to

Substancja podkładowa
do poprawy możliwości
nanoszenia powłoki farb
i lakierów na silikonowe
materiały uszczelniające
ra
awie
z
e
i
u
N luen
to

Właściwości:

Właściwości:

• Jednokomponentowy roztwór izocyjanianu

• Jednokomponentowa podkładowa farba
reaktywna

• Substancja podkładowa dopasowana
specjalnie do materiałów uszczelniających
OTTO
• Czas odparowywania co najmniej 30 minut

Obszary zastosowań:
• Poprawa przyczepności środków
uszczelniających OTTO na tworzywach
sztucznych (np. PCW i in.)

		
Produkt / forma dostawy
		
OTTO Primer 1227		
Opakowanie jednostkowe		

100 ml butelka 1.000 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
PR1227-50
PR1227-55
15/karton
5/karton

• Odparowywanie nie jest konieczne

Obszary zastosowań:
• W celu poprawy przyczepności lakierów
i laserunków na silikonowych środkach
uszczelniających

		
Produkt / forma dostawy
		
OTTO Primer 1230		
Opakowanie jednostkowe		

100 ml butelka 250 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
PR1230-50
PR1230-51
15/karton
5/karton

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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X-REC

X-REF

OTTO Cleaner C

OTTO Cleaner F

Środek do
czyszczenia profili

Środek do
czyszczenia metalu

ra
awie
z
e
i
u
N luen
to

ra
awie
z
e
i
u
N luen
to

Właściwości:

Właściwości:

• Mieszanina rozpuszczalników

• Mieszanina rozpuszczalników

• Bardzo dobre działanie czyszczące
i odtłuszczające

• Bardzo dobre działanie czyszczące
i odtłuszczające

• Schnie szybko i bez pozostałości

• Schnie szybko i bez pozostałości

• Odparowywanie nie jest konieczne

• Odparowywanie nie jest konieczne

• Tolerowany przez powszechnie
stosowane powłoki proszkowe

• Przyjemny zapach

• Wolny od chlorowanych
węglowodorów

Obszary zastosowań:
• Czyszczenie klejonych powierzchni
przed klejeniem
• Usunięcie pyłu, cienkich warstewek smaru i oleju, resztek kleju z folii
ochronnych, świeżej pianki poliuretanowej i świeżych resztek środka
uszczelniającego
• Usunięcie świeżych resztek kleju poliuretanowego i epoksydowego z
powierzchni i przyrządów roboczych

• Tolerowany przez powszechnie
stosowane powłoki proszkowe
• Wolny od fluorowcowanych
węglowodorów

Obszary zastosowań:
• Czyszczenie materiałów metalicznych
(odsłoniętych lub powlekanych
proszkowo) z nieutwardzonych
resztek poliuretanowych środków
klejących OTTOCOLL®
• Usuwanie powłok smaru bądź błon olejowych z podłoży metalicznych

• Czyszczenie profili aluminiowych (polerowanych, eloksalowanych lub
powlekanych proszkowo).
• Do czyszczenia wielu powierzchni w branży przetwórstwa tworzyw
sztucznych i metalu.

		
Produkt / forma dostawy
		
OTTO Cleaner F		
Opakowanie jednostkowe		

			
Produkt / forma dostawy
			
OTTO Cleaner C			
Opakowanie jednostkowe			
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1.000 ml butelka
aluminiowa
REC-55
5/karton

100 ml butelka 1.000 ml butelka
aluminiowa
aluminiowa
REF-50
REF-55
15/karton
5/karton

5l
10 l
50 l
200 l
Produkt / forma dostawy kanister kanister
beczka
beczka
OTTO Cleaner F
na zapytanie REF-60 na zapytanie na zapytanie
Opakowanie jednostkowe
1
1
1
1

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com

X-REMP

X-RET

OTTO Cleaner MP

OTTO Cleaner T

Środek do
czyszczenia przyrządów

Standardowy
środek czyszczący

ra
awie
z
e
i
u
N luen
to

ra
awie
z
e
i
u
N luen
to

Właściwości:

Właściwości:

• Mieszanina rozpuszczalników

• Mieszanina rozpuszczalników

• Bardzo dobre działanie czyszczące
i odtłuszczające

• Bardzo dobre działanie czyszczące
i odtłuszczające

• Schnie szybko i bez pozostałości

• Schnie szybko i bez pozostałości

• Odparowywanie nie jest konieczne

• Odparowywanie nie jest konieczne

• Wolny od fluorowcowanych
węglowodorów

• Wolny od fluorowcowanych
węglowodorów

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań:

• Usuwanie nieutwardzonych
resztek poliuretanowych środków
klejących OTTOCOLL® z przyrządów
roboczych, urządzeń dozujących,
węży, zaworów itd.

• Czyszczenie szkła, metali i
niektórych tworzyw sztucznych, jak
np. PCW i poliester

Produkt / forma dostawy
OTTO Cleaner T
Opakowanie jednostkowe

1.000 ml
Produkt / forma dostawy aluminiowa
OTTO Cleaner MP
REMP-55
Opakowanie jednostkowe
5/karton

5l
kanister
na zapytanie
1

10 l
kanister
REMP-60
1

Produkt / forma dostawy
OTTO Cleaner T
Opakowanie jednostkowe

100 ml
aluminiowa
RET-50
15/karton

250 ml
aluminiowa
RET-51
15/karton

1.000 ml
aluminiowa
RET-55
5/karton

5l
kanister
RET-58
1

10 l
kanister
RET-60
1

50 l
beczka
na zapytanie
1

Inne opakowania i kolory specjalne na zapytanie. Należy przestrzegać informacji zawartych w technicznych arkuszach danych i kartach charakterystyki preparatu - www.otto-chemie.com
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Y-AKP
Pistolety akumulatorów

Pistolet akumulatorowy
Typ HPS-4T (10,8 Volt LI-ION)

y
Now

Pistolet akumulatorowy
Typ HPS-6T (10,8 Volt LI-ION)

y
Now

Zgodny z

RoHS

Zgodny z

RoHS

Do wkładów i opcjonalnie torebek z folii aluminiowej do 400 ml
(z walizką transportową, szybką ładowarką ze wskaźnikiem naładowania
10,8 V (czas ładowania 30 minut), 1 akumulatorem litowojonowym
10,8 V / 1,5 Ah). Ciężar z akumulatorem: ok. 2,2 kg

Do wkładów i opcjonalnie torebek z folii aluminiowej do 600 ml
(z walizką transportową, szybką ładowarką ze wskaźnikiem naładowania
10,8 V (czas ładowania 30 minut), 1 akumulatorem litowojonowym
10,8 V / 1,5 Ah). Ciężar z akumulatorem: ok. 2,3 kg

Oznaczenie

Oznaczenie

Pistolet akumulatorowy Typ HPS-4T		

HPS-4T

Akcesoria do pistoletu
akumulatorowego typu
HPS-4T/-6T
(Szybka ładowarka)

Pistolet akumulatorowy Typ HPS-6T		

HPS-6T

Zawór regulacji
ciśnienia

y
Now

Prosty, niedrogi reduktor ciśnienia.
Wersja standardowa z manometrem.
Pasuje do wszystkich pistoletów pneumatycznych

3
1

2

Zgodny z

RoHS

Oznaczenie
Szybka ładowarka ze wskaźnikiem naładowania
1
Akumulator litowo-jonowy 10,8 V / 1,5 Ah		
2
Ładowarka samochodowa 12 V do akumulatorów litowo-jonowych 3
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Oznaczenie
na zapytanie
AKKU-HPS
LADE-12Volt

Zawór regulacji ciśnienia			

DRVENT

Wykaz części zamiennych do pistoletów na stronie www.otto-chemie.com

Y-DOP
Pistolety dozujące dla
pianek poliuretanowych

Pistolet dozujący ULTRA

Pistolet dozujący PPA 65

Pistolet dozujący z tworzywa sztucznego, wersja korzystna cenowo.
Do pianki montażowej. Brak serwisu części zamiennych

Wysokiej jakości pistolet profesjonalny, części wewnętrzne polerowane
lub powlekane teflonem. Trwały i precyzyjny w obsłudze. Profesjonalna
jakość. Do pianki montażowej. Brak serwisu części zamiennych

Oznaczenie
Pistolet dozujący ULTRA			

Oznaczenie
ULTRA

Pistolet dozujący FG Low

Pistolet dozujący PPA65			

PPA65

Pistolet dozujący IPF
z zestaw redukcyjny

y
Now
Stabilny i trwały pistolet dozujący z tworzywa sztucznego.
Profesjonalna jakość. Do pianki montażowej. Z iglicami redukcyjnymi
w 3 wielkościach (1 mm, 1,5 mm, 2 mm) i z końcówką dozującą jednej
wielkości (2 mm). Brak serwisu części zamiennych

Lekki i niedrogi. Do pianki montażowej.
Brak serwisu części zamiennych
Oznaczenie
Pistolet dozujący FG Low			

Wykaz części zamiennych do pistoletów na stronie www.otto-chemie.com

Oznaczenie
FGLOW

Pistolet dozujący IPF z zestaw redukcyjny		
Zestaw redukcyjny (2 x 3 igły i 2 końcówki dozujące)

IPF
NADELN
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Y-DRP
Pistolety pneumatyczne
do produktów
1-komponentowych

Pistolet pneumatyczny P 400
Air3 (COX)

Pistolet pneumatyczny P 620
Air3 (COX)

y
Now

y
Now

Pistolet pneumatyczny z ergonomicznie
ukształtowanym chwytem pistoletowym. Cylinder aluminiowy do torebek
z folii aluminiowej do 400 ml. Obróbka wkładów nie jest możliwa
Oznaczenie
P 400 Air3 (COX)			

Pistolet pneumatyczny z ergonomicznie
ukształtowanym chwytem pistoletowym. Cylinder aluminiowy do torebek
z folii aluminiowej do 620 ml. Obróbka wkładów nie jest możliwa
Oznaczenie

P400Air3

P 620 Air3 (COX)			

P620Air3

Pistolet pneumatyczny P 310 SR Pistolet pneumatyczny P 900

y
Now
Pistolet pneumatyczny z króćcem węża, czopem
wtykowym, regulacją sprężonego powietrza i bez
przesuwnego drążka. Do wszystkich wkładów 300/310 ml.
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Pistolet pneumatyczny ze złączem
bagnetowym, bez przesuwnego drążka.
Do wszystkich wkładów 300/310 ml.
Maksymalne ciśnienie robocze: 6-8 bar

Oznaczenie
Pistolet pneumatyczny P 310 SR		
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Oznaczenie
P310SR

Pistolet pneumatyczny P 900		

P900

Wykaz części zamiennych do pistoletów na stronie www.otto-chemie.com

Y-DRP
Pistolety pneumatyczne
do produktów
2-komponentowych

Pistolet pneumatyczny P 2 x190

Pistolet pneumatyczny P 2 x 310

Pistolet pneumatyczny do obróbki wkładów podwójnych 2 x 190 ml

Pistolet pneumatyczny do obróbki wkładów podwójnych 2 x 310 ml

Oznaczenie
Pistolet pneumatyczny P 2 x 190		

Oznaczenie
P2x190

Pistolet pneumatyczny P 2 x 310		

P2x310

Pistolet pneumatyczny P 490 DP Pistolet pneumatyczny P 495 DP

y
Now
Pistolet pneumatyczny do obróbki
wkładów side-by-side 490 ml

Pistolet pneumatyczny do obróbki wkładów side-by-side 490 ml.
Specjalny pistolet do większego wydatku materiału

Oznaczenie
Pistolet pneumatyczny P 490 DP		

Wykaz części zamiennych do pistoletów na stronie www.otto-chemie.com

Oznaczenie
P490DP

Pistolet pneumatyczny P 495 DP		

P495DP
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Y-HPP
Pistolety ręczne

Pistolet rynnowy

Pistolet szkieletowy

Ręczny pistolet rynnowy do wkładów 310 ml. Z zębatym drążkiem
przesuwnym. Brak serwisu części zamiennych

Ręczny pistolet rynnowy do wkładów 310 ml. Z gładkim drążkiem
przesuwnym. Brak serwisu części zamiennych
Oznaczenie

Oznaczenie
Pistolet rynnowy			

HANDW

Pistolet ręczny H 30

Pistolet szkieletowy			

SKELETT

Pistolet ręczny H 37

e ze
yNow m talerz
wym
jalny
spec m oporo
kie
Niedrogi pistolet ręczny, bardzo wytrzymały, do ciągłego stosowania
w trudnych warunkach. Do wkładów 310 ml. Profesjonalna jakość.
Oddzielnie dostępny hak do drabiny. Brak serwisu części zamiennych
Oznaczenie
Pistolet ręczny H 30			
Hak do drabiny			
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Przeznaczony do intensywnego użytkowania pistolet ręczny,
z wysokoudarowego tworzywa sztucznego, bardzo lekki. Z zamknięciem
tuleją przesuwną, gładkim drążkiem przesuwnym i tuleją przesuwną do
wkładu 310 ml. Odprężenie następuje automatycznie
Oznaczenie

H 30
HAKEN

Pistolet ręczny H 37			

H 37

Wykaz części zamiennych do pistoletów na stronie www.otto-chemie.com

Y-HPP
Pistolety ręczne

Pistolet ręczny H 40

Pistolet ręczny H 400 (Cab)

Pistolet ręczny do ciągłego stosowania w trudnych warunkach.
Do wkładów 310 ml. Z gładkim drążkiem przesuwnym.
Profesjonalna jakość

Pistolet ręczny, wersja korzystna cenowo.
Cylinder aluminiowy do torebek z folii aluminiowej do 400 ml.
Oddzielnie dostępny hak do drabiny. Brak serwisu części zamiennych

Oznaczenie

Oznaczenie

Pistolet ręczny H 40			

H40

Pistolet ręczny H 400 (Cab)		
Hak do drabiny			

H400CAB
HAKEN

Pistolet ręczny H 400 (COX)

Pistolet ręczny H 620 (COX)

Pistolet ręczny, cylinder aluminiowy.
Do torebek z folii aluminiowej do 400 ml.
Oddzielnie dostępny hak do drabiny. Brak serwisu części zamiennych

Pistolet ręczny, cylinder aluminiowy.
Do torebek z folii aluminiowej do 620 ml. Profesjonalna jakość.
Oddzielnie dostępny hak do drabiny. Brak serwisu części zamiennych

Oznaczenie
Pistolet ręczny H 400 (COX)			
Hak do drabiny			

Wykaz części zamiennych do pistoletów na stronie www.otto-chemie.com

Oznaczenie
H400COX
HAKEN

Pistolet ręczny H 620 (COX)		
Hak do drabiny			

H620COX
HAKEN
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Y-HPP
Pistolety ręczne

Pistolet ręczny H 400 (H3)

Pistolet ręczny H 400 (H3P)

Pistolet ręczny, cylinder stalowy.
Do torebek z folii aluminiowej do 400 ml. Profesjonalna jakość.
Może być używany tylko z dyszą nr 63 (patrz Z-ZUB)

Pistolet ręczny, cylinder aluminiowy.
Do torebek z folii aluminiowej do 400 ml. Profesjonalna jakość

Oznaczenie
Pistolet ręczny H 400 (H3)			
Dyszą nr 63			

Oznaczenie
na zapytanie
Düse Nr. 63

Pistolet ręczny H 400 (H3P)		

H400H3P

Pistolet ręczny H 600 (H2)

Pistolet ręczny H 600 (H2P)

Pistolet ręczny, cylinder stalowy.
Do torebek z folii aluminiowej do 600 ml. Profesjonalna jakość.
Może być używany tylko z dyszą nr 63 (patrz Z-ZUB)

Pistolet ręczny, cylinder aluminiowy.
Do torebek z folii aluminiowej do 600 ml. Profesjonalna jakość

Oznaczenie
Pistolet ręczny H 600 (H2)			
Dyszą nr 63			
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Oznaczenie
H600H2
Düse Nr. 63

Pistolet ręczny H 600 (H2P) 		

H600H2P

Wykaz części zamiennych do pistoletów na stronie www.otto-chemie.com

Y-HPP
Pistolety ręczne do produktów
2-komponentowych

Pistolet ręczny H 2 x 190 (B+O)

Pistolet ręczny H 2 x 310 (B+O)

Pistolet ręczny do obróbki wkładów podwójnych 2 x 190 ml

Pistolet ręczny do obróbki wkładów podwójnych 2 x 310 ml
Oznaczenie

Oznaczenie
Pistolet ręczny H 2 x 190 ml (B+O)		

H2x190BO

Pistolet ręczny H 2 x 310 ml (B+O)		

Pistolet ręczny 2K H 248

Pistolet ręczny 2K H 278

Pistolet ręczny do obróbki OPTU 2 x 105 ml.
Brak serwisu części zamiennych

Pistolet ręczny do obróbki wkładów side-by-side 490 ml

Oznaczenie
2K-Pistolet ręczny 2K H 248

H2x310BO

Oznaczenie
H248

Wykaz części zamiennych do pistoletów na stronie www.otto-chemie.com

2K-Pistolet ręczny 2K H 278		

H278
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Y-VBG
Przyrządy do obróbki i
narzędzia do wygładzania

OTTO Fugenboy

Szpachelki do wygładzania

1
1
2
2
1 Szpachelki do wygładzania, Wymiary ok. 9 x 8,5 cm
2 Gładzik wykańczający, Wymiary ok. 8,5 x 4 cm

Narzędzia do wygładzania z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego do profesjonalnego ukształtowania spoiny
Oznaczenie

Set

Oznaczenie

OTTO Fugenboy mały
OTTO Fugenboy duży

5 mm - 8 mm - okrągłe
11 mm - 14 mm - 17 mm

1
2

BOYKLEIN
BOYGROSS

Skrobaki do pasty

Szpachelki do wygładzania			
Gładzik wykańczający			

OTTO Fugenfux

SPACHT
FIX

y
Now

1

1

2

2

Narzędzie do wygładzania ze specjalnego
tworzywa sztucznego do profesjonalnego ukształtowania spoiny.
Dostępne w zestawach składających się z 3 lub 5 szpachelek do spoin

1 Skrobak do pasty duży, wielkość ok. 28 cm
2 Skrobak do pasty mały, wielkość ok. 25 cm
Oznaczenie
Skrobak do pasty duży			
Skrobak do pasty mały			
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1
2

Oznaczenie
1
2

TEIGGROSS
TEIGKLEIN

Set

1
OTTO Fugenfux zestaw 3-elem. 6,5 - 8,5 - 10,0 Nowy
OTTO Fugenfux zestaw 5-elem. 6,5 - 8,5 - 10,0 - 12,5 mm - okrągłe 2

FUX3
FUX5
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Z-FLB
OTTO
Flexband
Taśma ościeżnicowa do
szyb zespolonych

Właściwości:
• Taśma z miękkiej pianki PE
• Wzmocniony włóknem
• O zamkniętych porach
• Odporny na starzenie się
• Tolerowany przez silikonowe środki uszczelniające
firmy OTTO
• Dostępny ze zdejmowaną folią lub bez

Obszary zastosowań:
• Jako taśma ościeżnicowa do szyb zespolonych ze
szkłem termoizolacyjnym zgodnie z wytycznymi
stowarzyszenia ift z Rosenheim

Wymiary na zapytanie tylko w dużym
opakowaniu jednostkowym
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Wymiary
6 x 2 mm
8 x 2 mm
9 x 2 mm
9 x 3 mm
9 x 4 mm
9 x 5 mm
9 x 6 mm
12 x 2 mm
12 x 3 mm
12 x 4 mm
12 x 5 mm
15 x 2 mm
15 x 3 mm
50 x 5 mm

Opakowanie jed- Opakowanie jed- Długość
nostkowe, małe nostkowe, duże
rolki
mb
mb
wm
100
1500
20
100
1500
20
100
1500
20
100
1500
20
50
1500
10
50
1500
10
50
1000
10
100
1500
20
100
1500
20
50
1500
10
50
1000
10
100
1500
20
100
1500
20
50
350
10

Taśma elastyczna OTTO
ze zdejmowaną folią
antracyt
biały
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
FLBM-9x2-C67
FLBM-9x2-C01
FLBM-9x3-C67
FLBM-9x3-C01
FLBM-9x4-C67
FLBM-9x4-C01
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
FLBM-12x2-C67
na zapytanie
FLBM-12x3-C67
na zapytanie
FLBM-12x4-C67
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
FLBM-15x2-C67
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie

Wymiary
6 x 2 mm
8 x 2 mm
9 x 2 mm
9 x 3 mm
9 x 4 mm
9 x 5 mm
9 x 6 mm
12 x 2 mm
12 x 3 mm
12 x 4 mm
12 x 5 mm
15 x 2 mm
15 x 3 mm
50 x 5 mm

Opakowanie jed- Opakowanie jed- Długość
nostkowe, małe nostkowe, duże
rolki
mb
mb
wm
100
1400
20
100
1400
20
100
1400
20
100
1400
20
50
1400
10
50
1400
10
50
1000
10
100
1400
20
100
1400
20
50
1400
10
50
1000
10
100
1400
20
100
1400
20
50
350
10

Taśma elastyczna OTTO SP
bez zdejmowanej folii
antracyt
biały
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
FLBO-9x2-C67
na zapytanie
FLBO-9x3-C67
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
FLBO-12x2-C67
na zapytanie
FLBO-12x3-C67
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie

Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych - www.otto-chemie.com

Z-OFB
OTTO Taśma do
uszczelniania dylatacji BG1
Wstępnie sprężona
taśma do uszczelniania
dylatacji

Właściwości:
• Impregnowana i jednostronnie klejąca taśma piankowa
• Powoli rozszerza się w szczelinie do swojej ostatecznej grubości
• Tworzy spoinę uszczelniającą przed ulewnym deszczem zgodnie
z normą DIN 18542
• Dobra odporność na promieniowanie UV
• Trudnozapalna
• Chroni przed wilgocią i pyłem, utratą ciepła, hałasem itd.
• Tolerowany przez beton, beton porowaty, cegły, cegły sylikatowe,
żelazo, cynk, stal, blachę ocynkowaną, aluminium, miedź, drewno
i twardy PCW
• Kompatybilny z powłokami malarskimi wielu dyspersyjnych farb
do malowania elewacji i kompatybilny z wieloma materiałami
uszczelniającymi OTTO na bazie siliconu, akrylanów dyspersyjnych,
poliuretanu i hybrydowymi materiałami uszczelniającymi. W przypadku
stosowania na marmurze i innych kamieniach naturalnych prosimy o
wcześniejszy kontakt z naszym działem techniki stosowania

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie spoin
• Łączenie między murem i ościeżnicą drzwiową bądź ramą okienną
• Łączenie między murem i kolumnami betonowymi, elementami
ścian szczytowych i dachu, parapetami blaszanymi, szczelinami
dylatacyjnymi, profilami ścianek szczelnych i płytami falistymi

Głębokość Obszar zastosowania
spoiny
Szerokość spoiny
w mm
w mm
10
2
10

3

10

Normy i badania:

15

• BG1 według DIN 18542

Długość
rolki
wm
12,5

Zawartość
Kod
kartonu z amówieniowy
wm
137,5
OFB-10/2

10,0

110,0

OFB-10/3

3-6

8,0

88,0

OFB-10/4

2

12,5

87,5

OFB-15/2

15

3

10,0

70,0

OFB-15/3

• Szczelność przed ulewnym deszczem bis 600 Pa zgodnie z normą
DIN EN ISO 1027

15

3-6

8,0

56,0

OFB-15/4

15

5-9

5,6

39,2

OFB-15/6

• Kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiałami budowlanymi
według normy DIN 18542

20

2

12,5

62,5

OFB-20/2

20

3

10,0

50,0

na zapytanie

20

3-6

8,0

40,0

OFB-20/4

20

5-9

5,6

28,0

OFB-20/6

20

7 - 12

4,3

21,5

OFB-20/8

25

7 - 12

4,3

17,2

na zapytanie

25

9 - 16

3,3

13,2

OFB-25/10

30

9 - 16

3,3

9,9

na zapytanie

30

10 - 18

6,5

65,0

OFB-30/12

40

10 - 18

6,5

45,5

na zapytanie

• Sprawdzony i kontrolowany w ramach niezależnego nadzoru
technicznego (Urząd Badań Materiałów (MPA) w Hanowerze) zgodnie z
normą DIN 4102-B1 - Trudnozapalny między masywnymi, mineralnymi
materiałami budowlanymi
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 26

Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych - www.otto-chemie.com
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Z-ODB
OTTO
Taśma izolacyjna BG2
Wstępnie sprężona
taśma uszczelniająca

Właściwości:
• Impregnowana i jednostronnie klejąca taśma piankowa
• Powoli rozszerza się w szczelinie do swojej ostatecznej grubości
• Tworzy spoinę uszczelniającą przed ulewnym deszczem zgodnie
z normą DIN 18542
• Dobra odporność na promieniowanie UV
• Chroni przed wilgocią i pyłem, utratą ciepła, hałasem itd.
• Tolerowany przez beton, beton porowaty, cegły, cegły sylikatowe,
żelazo, cynk, stal, blachę ocynkowaną, aluminium, miedź, drewno
i twardy PCW
• Kompatybilny z powłokami malarskimi wielu dyspersyjnych farb
do malowania elewacji i kompatybilny z wieloma materiałami
uszczelniającymi OTTO na bazie siliconu, akrylanów dyspersyjnych,
poliuretanu i hybrydowymi materiałami uszczelniającymi. W przypadku
stosowania na marmurze i innych kamieniach naturalnych prosimy o
wcześniejszy kontakt z naszym działem techniki stosowania

Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie spoin przed dźwiękiem, ulewnym deszczem, pyłem,
przeciągiem i utratą ciepła
• Może być stosowany w szczególności w konstrukcjach spoin, jak np.
przy łączeniach okien, zakrytych spoinach łączeniowych okien lub jako
ograniczenie materiału uszczelniającego

Normy i badania:
• BG2 według DIN 18542
• Szczelność przed ulewnym deszczem bis 600 Pa zgodnie z normą
DIN EN ISO 1027
• Kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiałami budowlanymi
według normy DIN 18542
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN 4102-B2 - Normalnie zapalny
• Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD (Industrieverband
Dichtstoffe) nr 26
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Głębokość Obszar zastosowania
spoiny
Szerokość spoiny
w mm
w mm
10
2
10
3
10
3-6
15
2
15
3
15
3-6
15
5-9
20
2
20
3
20
3-6
20
5-9
20
7 - 12
25
9 - 16
30
9 - 16
30
10 - 18
40
10 - 18
55
3

Długość
rolki
wm
12,5
10,0
8,0
12,5
10,0
8,0
5,6
12,5
10,0
8,0
5,6
4,3
3,3
3,3
6,5
6,5
10,0

Zawartość
Kod
kartonu z amówieniowy
wm
137,5
na zapytanie
110,0
na zapytanie
88,0
na zapytanie
87,5
na zapytanie
70,0
ODB-15/3
56,0
ODB-15/4
39,2
ODB-15/6
62,5
na zapytanie
50,0
ODB-20/3
40,0
ODB-20/4
28,0
ODB-20/6
21,5
ODB-20/8
13,2
na zapytanie
9,9
na zapytanie
65,0
na zapytanie
45,5
na zapytanie
20,0
na zapytanie

Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych - www.otto-chemie.com

Z-PE
OTTOCORD PE-B2
Polietylenowy sznur
okrągły o zamnkniętych
porach

Właściwości:
• Wytłaczany materiał do wypełnień z
polietylenu (PE)
• Do stosowania w pomieszczeniach i na
zewnątrz
• O porach zamkniętych zgodnie z normą
DIN 18540
• Hydrofobowy
• Odpowiada klasie materiałów budowlanych B2

Obszary zastosowań:
• Wypełnianie fug wewnątrz pomieszczeń i na
zewnątrz budynku
• Do spoin budowlanych według DIN 18540

Normy i badania:
• Sprawdzony zgodnie z normą DIN 4102-B2 - Normalnie zapalny

Długość rolki
Wymiary
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm

wm
100
100
100
100
100
50
50
25
–
–

Zawartość
kartonu
wm
5 x 100
5 x 100
5 x 100
5 x 100
5 x 100
5 x 50
5 x 50
5 x 25
135 x 1
90 x 1

Kod
zamówieniowy
PE-6
PE-8
PE-10
PE-13
PE-15
PE-20
PE-25
PE-30
PE-40
PE-50

Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych - www.otto-chemie.com
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Z-PUR-H

Z-PUR-HS

OTTOCORD PUR-H-B3

OTTOCORD PUR-HS-B3

Miękki poliuretanowy
sznur okrągły o
otwartych porach

Naprężony poliuretanowy
sznur okrągły o otwartych
porach

Właściwości:

Właściwości:

• Materiał do wypełnień z poliuretanu

• Materiał do wypełnień z poliuretanu

• Do stosowania w pomieszczeniach

• Do stosowania w pomieszczeniach

• Odpowiada klasie materiałów budowlanych B3

• Stała i jędrna jakość
• Odpowiada klasie materiałów budowlanych B3

Obszary zastosowań:
Obszary zastosowań:

• Wypełnianie fug wewnątrz pomieszczeń

• Wypełnianie fug wewnątrz pomieszczeń

Średnica
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Średnica
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
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Zawartość kartonu
wm

Kod zamówieniowy
karton duży

500 x 1
300 x 1
200 x 1
100 x 1

PUR-HK-10
PUR-HK-15
PUR-HK-20
PUR-HK-25

Zawartość kartonu
wm

Kod zamówieniowy
karton duży

1.500 x 1
1.000 x 1
500 x 1
300 x 1
200 x 1
180 x 1
100 x 1
100 x 1
50 x 1
25 x 1

PUR-HG-10
PUR-HG-15
PUR-HG-20
PUR-HG-25
PUR-HG-30
na zapytanie
PUR-HG-40
PUR-HG-50
na zapytanie
na zapytanie

Średnica
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm

Zawartość kartonu
wm

Kod zamówieniowy
karton duży

1.500 x 1
1.000 x 1
500 x 1
300 x 1
200 x 1
180 x 1
100 x 1
100 x 1
50 x 1

PUR-HS-10
PUR-HS-15
PUR-HS-20
PUR-HS-25
PUR-HS-30
na zapytanie
PUR-HS-40
na zapytanie
na zapytanie

Należy przestrzegać informacji zawartych w arkuszu danych technicznych - www.otto-chemie.com

Z-ZUB

Z-ZUB

Stojak na wkłady

Wzornik kolorów OTTO
OTTOSEAL® S 70  &  S 100

Właściwości:

Właściwości:

• Może pomieścić 8 x 13 = 104 wkłady

• Wzornik kolorów zawiera wszystkie dostępne bezpośrednio z
magazynu kolory silikonów sanitarnych Premium OTTOSEAL® S 100
oraz silikonów do kamienia naturalnego Premium OTTOSEAL® S 70

• Wymiary: 48 x 62 x 42 cm (S x W x G)
• Z 2 szynami do opisu

• Płytki barwne z oryginalnymi wzorami kolorów w formacie 35 x 35 mm

• Również dla wkładów z dyszami z klipsem

Obszary zastosowań:
• Prezentacja wkładów OTTO w pomieszczeniach handlowych,
na ladach i regałach

Oznaczenie
Stojak na wkłady			

Oznaczenie
STAEND

Rozcinacz do wkładów

FAECHER

Kurek wylotowy 2" z
odpowietrzeniem (AERO FLOW)

Do rozcięcia gwintowanej złączki wkładów i dysz.
Ostrze nierdzewne i wymienne. Wymiary ok. 13 x 4 cm

Do 50-, 60- i 200-litrowej beczki z otworem czopowym

Oznaczenie
Rozcinacz do wkładów			

Wzornik kolorów
OTTOSEAL® S 70 & S 100 w walizce		

Oznaczenie
KARTSCH

1 zestaw (zawór wylotowy 2" + 3-częściowy zestaw adaptacyjny)

HAHN
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Z-ZUB
Dysze i akcesoria do
kartuszy i torebek z
folii aluminiowej

Dysza
standardowa

Dysze z
obwódką

2

1

Dysza do
torebek

3

Dysze do kartuszy 300/310 ml

Dysze do torebek z folii aluminiowej 400/580 ml
Oznaczenie

Oznaczenie
1
2
3

Dysza standardowa 107 mm
Dysza z obwódką 105 mm		
Dysza z obwódką 175 mm		
Opakowanie jednostkowe		

Nakrętka
gwintowana
do kartuszy

1

Do kartuszy 300/310 ml

Düse-STA107
Düse-STR105
Düse-STR175
1

Nakrętka gwintowana do kartuszy
Kolanko		
Opakowanie jednostkowe		

Dysza do torebek standardowa 120 mm
Dysza do torebek długa 150 mm

1
2

Opakowanie jednostkowe		

Düse-FB120
Düse-FB150
1

Dysza z klipsem
przezroczysta

Kolanko

2

1

Do kartuszy 300/310 ml

Oznaczenie
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2

1

2

Dysze z klipsem do wkładów
300/310 ml
Oznaczenie

1
2

V-Kappe
W-Stück
1

Dysza z klipsem z kapturkiem
Dysza z klipsem bez kapturka
Opakowanie jednostkowe		

1
2

CLIPKAPPE
CLIPD10
1

Z-ZUB

Z-ZUB

Dysze do torebek z
folii aluminiowej

Dysze i akcesoria do
pistoletów ręcznych

Adapter MK 1
dla dysz wkładów
Uchwyt dyszy MK 1
Dysza MK 5

Dysza nr 63

y
Now

Do pistoletów H 400 (H3+H3A)
i H 600 (H2+H2A)
Oznaczenie
Dysza nr 63			

Opakowanie jednostkowe		

Düse-Nr63

1

1

3

4

2

2

Dysza nr 163
2

Do pistoletów COX H 400/620 COX i P 400/620 COX (biały i szary).
Do użycia dyszy MK 5 wymagany jest uchwyt dyszy, a dla dysz kartuszy
dodatkowo adapter MK 1
Do pistoletów H 400 (H3P)
i H 600 (H2P)

Oznaczenie

Oznaczenie
Dysza nr 163			
Opakowanie jednostkowe		

Düse-Nr163
1

Adapter MK 1 dla dysz wkładów		
Uchwyt dyszy MK 1			
Dysza MK 5 biała			
Dysza MK 5 szara		
Opakowanie jednostkowe		

1
2
3
4

MK1Adapt
D-HalterMK1
Düse-MK5-C01
Düse-MK5-C02
1
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Z-ZUB

Z-ZUB

Mieszacz statyczny

Mieszacz statyczny

y
Now

1

2

Mieszacz
statyczny
do wkładów
side-by-side

Mieszacz statyczny
do wkładów
podwójnych
OTTOCOLL® P 520

3

1

2

Mieszacz statyczny
do wkładów podwójnych
2 x 190 ml i 2 x 310 ml

Mieszacz statyczny do wkładów
side-by-side 490 ml
Oznaczenie			
Mieszacz statyczny MFQX 10-24T do
1
2-komponentowych produktów silikonowych		
Mieszacz statyczny MEFX 13-18T do
2
2-komponentowych produktów hybrydowych		
Gwintowana nasadka do
GEWINDE1
mieszacza statycznego MFQX 10-24T) 3
Opakowanie jednostkowe		
1
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Torebka
polietylenowa

Oznaczenie

MFQX 10-24T

Mieszacz statyczny KWM 10
(tylko do P 520 SP 5276)		

MEFX 13-18T

Mieszacz statyczny KWM 18K		

1

2

KWM10
KWM18K

GEWINDE2
25

Opakowanie jednostkowe		

10

1

A-Z
Lista zastosowań z zaleceniami produktowymi
2-komp. pianka poliuretanowa do ościeżnic drzwiowych
2-komp., silikonowe materiały klejąco-uszczelniające
2-komponentowa pianka poliuretanowa
2-komponentowy klej hybrydowy
2-komponentowy klej poliuretanowy

A

Aerozol antypleśniowy
Aerozol do czyszczenia pistoletów
Akrylowe materiały uszczelniające
AllFlex
Alternatywne uszczelnienie w pomieszczeniach
wilgotnych i sanitarnych
Aminowe materiały uszczelniające
Antypleśniowy aerozol
ASTM C1248

B

Badanie i dopuszczenie DRGW
BG1
BG2
Bodycote Warringtonfire
Budowa domów z elementów prefabrykowanych
Budowa i uszczelnianie akwariów wykonanych
w całości ze szkła
Budowa kontenerów
Budowa pojazdów
Budowa pojazdów kempingowych
Budowlane taśmy łączeniowe

C

CTBA

D

DIN 1048
DIN 1286
DIN 18157-1
DIN 18540-F - Spoina budowlana
DIN 18545
DIN 25415 - Możliwość dekontaminacji
DIN 32622
DIN 4102-B1
DIN 4102-B2
DIN 52123
DIN 52210 - Izolacja akustyczna spoin
DIN 52452 - Kompatybilność z powłoką
DIN EN 14257
DIN EN 204-D4
DIN EN 86 - Spoina uszczelniająca
przed ulewnym deszczem
DIN EN ISO 4589
Dozowana pianka poliuretanowa
Dyspersyjne, akrylanowe materiały uszczelniające
Dysza z obwódką
Dysze dla kartuszy, torebek

E

Elastyczne uszczelnianie szczelin łazienkowych
Element kątowy
EN 1279

F

FCA
Fugowanie pieców kaflowych
Fungitect® - technologia srebra

G

Glonów usuwanie
Gruntowanie obszaru stale wilgotnego

H

Hybrydowe materiały uszczelniające

I

Impregnacja elewacji
Instrukcja Centralnego Związku
Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB)
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 1
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 3
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 7
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 8
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 9
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 10
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 13
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 16
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 17
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 20
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 23
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 25

OPTU
S610
OP920 - OPTU
M570
P520
X-ANTI
OPCLEAN
A205 - A207 - A210 - A215 - A225 - A710
M540
OFS
S51 - S54
X-ANTI
S70
S27
Z-OFB
Z-ODB
S51 - S54
P410
S28
M500 - M501 - P410
M500 - M501 - M550 - M570 - P83
M350 - M500 - M550 - M570 - M590 - P83 P410 - S110 - S610
BAB/I - BAB/A
Patrz FCBA
OFS/OFD
S9
OTG
M360 - M365 - P300 - P305 - S110 - S115 - S120 S125
M350 - S110 - S120
S94
S28
S51 - S54 - S94 - Z-OFB
Pianki poliuretanowe OTTOPUR Opxxx
OFS/OTO
OP940
A205 - A207 - A210 - M500 - M501 - P83 - P300 P305 - P720
P84 - P85 - P86 - P340 - P410 - P520
P84 - P85 - P340 - P410
Z-OFB
S51 - S54
OP910 - OP940
A205 - A207 - A210 - A215 - BA/A710
Z-ZUB
Z-ZUB
S70 - S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 S130 - S140
Z-ZUB
S9
S110
A215
S130 - S140
X-ANTI
X-PR 1218
M350 - M360 - M365 - M380 - M500
SXN
OFS
S34
S100 - S105 - S121 - S125
M360 - M365 - P300 - P305 - S110 - S115 - S120 S125
A221
A710 - M350 - M360 - M365 - P300 - P305 P720 - S94 - S110 - S115 - S120 - S125 - S730
S110 - S120
S110 - S120
A205 - A207
S18 - S140
A205 - A207 - A210 - M350 - M360 - M365 P300 - P305 - S94 - S110 - S115 - S120 - S125
S70 - S117 - S130 - S140
P83 - S70 - S110 - S115 - S117 - S120 - S125

Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 26
Instrukcja IVD (Industrieverband Dichtstoffe) nr 27
ISO 11600 F 25 LM
ISO 11600 G 25 LM
ISO 16938
ISO 846

BA/T-BKA - BA/T-FBA - Z-OFB - Z-ODB
BA/P720 - BA/S730 - M350 - M360 - M365 P300 - P305 - S70 - S94 - S110 - S115 S117 - S120 - S125 - S130 - S140
M360 - M365 - S7
S110 - S120
S70
M350 - M380 - S68 - S69

K

Kamień naturalny, klejenie

M500 - M501 - M550 - M570 - P85 - P310 - P340 P520 - S70
Kartusze podwójne
M570 - OPTU - P520 - S610
Kartusze side-by-side
M570 - OPTU - P520 - S610
Klej do folii
P270
Klej montażowy na bazie akrylanu
A265
Kleje akrylowe
A265 - BAB/A770
Kleje atestowane przez ift
P84 - P85 - P86 - P520
Kleje do klejenia powierzchniowego
P410 - M590
Kleje dyspersyjne akrylanowe
A265 - BAB/A770
Kleje hybrydowe
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 M590
Kleje kompatybilne z kamieniem naturalnym
A265 - M500 - M501 - M550 - M570 - P85 - P86 P310 - P340 - P520 - S70
Kleje konstrukcyjne
M365 - M500 - M501 - M550 - M570 - P85 P310 - P340 - P520
Kleje montażowe
A265 - M365 - M500 - M501 - M540 - M550 M570 - P85 - P310 - P340 - S610
Kleje montażowe na bazie hybrydowej
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570
Kleje montażowe na bazie poliuretanu
P85 - P310 - P340
Kleje na bazie alkoksów
S16 - S610
Kleje na bazie modyfikowanych silanów (MS)
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 M590
Kleje poliuretanowe
P83 - P84 - P85 - P86 - P310 - P340 - P410 - P520
Kleje STP
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 M590
Kleje terminowane silanem
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 M590
Kleje unieruchamiające
A265 - M550
Kleje zgodne z LEED
A265 - M500 - M501 - P85 - P410 - P520 - S16
Klejenie aluminium
M500 - M501 - P83 - P85 - P310 - P320 - P340 P410 - P520 - S10 - S610
Klejenie budowlanych taśm łączeniowych
BAB/A770 - M360
Klejenie drewna
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - M570 P84 - P85 - P86 - P310 - P340 - P410 - S610
Klejenie drzwi drewnianych
M500 - M501 - M550 - P84 - P85 - P340 - P410
Klejenie elementów drzwi
M500 - M570 - P410 - P520
Klejenie elementów o konstrukcji przekładkowej
M500 - M570 - M590 - P410 - P520
Klejenie elementów zespolonych drewniano - szklanych Kontakt z działem techniki stosowania
Klejenie eloksalowanego aluminium
M500 - M501 - M550 - S610
Klejenie emaliowanego szkła
S70
Klejenie granitu
P85 - P310 - P340 - P520 - M500 - M501 - M550 M570
Klejenie i uszczelnianie akwariów
S28
Klejenie i uszczelnianie cegieł szklanych
S28
Klejenie i uszczelnianie folii z PCW do stawów
S140
Klejenie i uszczelnianie ornamentów szklanych
S50 - S610
Klejenie i uszczelnianie płyt gipsowo - kartonowych
A265 - M500 - M540 - M550 - P85 - P310 - P340
Klejenie i uszczelnianie płyt gipsowo - włóknowych
A265 - M500 - M540 - M550 - P85 - P310 - P340
Klejenie i uszczelnianie taśm i profili APTK
S54
Klejenie i uszczelnianie taśm i profili EPDM
S54
Klejenie izolacji przeciwwilgociowej / paroizolacji
P270 - P270/D25I - P270/E40I
Klejenie kamieni
M500 - M501 - M550 - M570 - P85 - P310 - P340 P520 - S70
Klejenie kanałów kablowych
A265 - M365 - M500 - M550 - P85 - P310 - P340
Klejenie kantówki okiennej
P84 - P85 - P86 - P410
Klejenie kątowników narożnych
P86 - P520
Klejenie korka
M365 - M500 - M501 - M550 - P85 - P310 - P340 P520
Klejenie listew
A265 - M365 - M500 - M501 - M540 - M550 P85 - P410 - S610
Klejenie listew końcowych
A265 - M500 - M 540 - P85 - P340
Klejenie listew ozdobnych
A265 - M365 - M500 - M501 - M540 - M550 P85 - P310 - P340
Klejenie listew przypodłogowych
A265 - M365 - M500 - M501 - M540 - M550 P85 - P310 - P340
®
Klejenie luster (również z plexiglas -u)
M550 - M570 - S16 - S610
Klejenie łat
A265 - M365 - M500 - M501 - M540 - M550 P85 - S610
Klejenie łączników narożnych
P86 - P520
Klejenie mebli ogrodowych
P84
Klejenie miedzi
M365 - M500 - M501 - M550 - M570 - P85 P310 - P340 - S610
Klejenie miękkiego PCW
M365 - M500 - M570 - S110 + X-PR 1217
Klejenie modyfikowanego drewna
P86
Klejenie odporne na temperaturę według
normy DIN EN 14257
P84 - P85 - P86 - P340 - P410 - P520
Klejenie odporne na warunki pogodowe według
normy DIN EN 204 D4
P84 - P85 - P86 - P340 - P410 - P520
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A-Z
Lista zastosowań z zaleceniami produktowymi
Klejenie paneli
Klejenie PCW
Klejenie płyt dekoracyjnych
Klejenie płyt izolacyjnych
Klejenie płyt izolacyjnych z włókien mineralnych
Klejenie płyt wiórowych
Klejenie płyt ze sztywnej pianki
Klejenie płyt zespolonych
Klejenie profili drewnianych
Klejenie profili sufitowych
Klejenie schodów drewnianych
Klejenie schodów z kamienia naturalnego
Klejenie sklejki
Klejenie stali ocynkowanej
Klejenie stali szlachetnej
Klejenie stopni schodów
Klejenie styropor® -u
Klejenie szkła
Klejenie szkła lakierowanego
Klejenie sztukaterii
Klejenie sztywnej pianki poliuretanowej
Klejenie ścian działowych
Klejenie twardego PCW
Klejenie tworzyw sztucznych
Klejenie tworzyw sztucznych wzmocnionych
włóknem szklanym
Klejone okna
Kołnierz uszczel. ze strefami dylatacyjnymi OTTOFLEX
Kompatybilność z żywnością
Kontrola ISEGA
Kontrolowane produkty

M365 - M500 - M501 - M550 - P85 - P310 - P340
- P410 - P520
M365 - M500 - M501 - M550 - M570 - P85 P310 - P340 - S610
A265 - P85
A265 - M500 - M501 - M550 - P85 - P310 - P340
P410
P85 - P410
P85 - P310 - P320 - P340
M500 - P84 - P410
A265 - M500 - M501 - M550 - P85 - P310 - P320 P340 - S610
M500 - M501 - M550 - P83
M500 - OP920 - P85 - P340
M500 - M501 - M550 - M570 - P85 - P310 P340 - S70
P85 - P410
M365 - M500 - M501 - M540 - M550 - P85 P310 - P340
M500 - M501 - M550 - P85 - P310 - S10 - S610
M500 - M501 - M540 - M550 - OP920 - P85 P310 - P340 - S70
A265 - P85 - P310 - P340
S10 - S50 - S610
S70
A265 - M500 - M550
P85 - P410
A265 - M570 - P85 - S610
M365 - M500 - M501 - M550 - P85 - P310 P340 - P520 - S610
M365 - M500 - M501 - M550 - M570 - P85 P310 - P340 - P520 - S610

Krawędź szyby zespolonej

P85 - P310 - P340
Kontakt z działem techniki stosowania
OFS/OFDM
M500 - S27 - S69 - S72 - S130
M500 - P83 - S27 - S130
OFB - OFS/OFF - OFS/ODS - P305 - S51 - S54 S94 - Z-OFB
S9

Łączenia klejone szczebli

S50

Ł

M

Makrolon , uszczelnianie
Marmur, klejenie
®

Marmur, uszczelnianie spoin
Marmurowa elewacja, uszczelnianie
Masa do uszczelniania spoin
Materiał uszczelniający do łaźni parowej
Materiał uszczelniający do saun
Materiał uszczelniający kompatybilny z bitumem
Materiał uszczelniający odporny na chemikalia
Materiały uszczelniające atestowane przez ift
Materiały uszczelniające B1 według normy DIN 4102
Materiały uszczelniające bez smug według DIN 18545,
część 2, grupa E
Materiały uszczelniające do suchej zabudowy
Materiały uszczelniające kompatybilne z kamieniem
naturalnym
Materiały uszczelniające kompatybilne z powłokami
malarskimi według normy DIN 52452
Materiały uszczelniające na bazie alkoksów
Materiały uszczelniające na bazie modyfikowanych
silanów (MS)
Materiały uszczelniające niezawierające silikonu
Materiały uszczelniające o właściwościach
grzybobójczych
Materiały uszczelniające odporne na ścieranie według
normy DIN 18545, część 2, grupa E
Materiały uszczelniające STP
Materiały uszczelniające terminowane silanem
Materiały uszczelniające zgodne z LEED
Metal, uszczelnianie spoin
Metalowe drzwi, klejenie kątowników narożnych
Metalowe okna, klejenie kątowników narożnych
Metalowe profile, klejenie
Mieszacz statyczny
Montaż okien
Montaż ościeżnic
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S72
M500 - M501 - M550 - M570 - P85 - P310 P340 - P520
S70 - S73 - S117 - S130 - S140
S70 - S117
A225
S73
S73
A250
S34
BA/A710 - BA/P720 - BA/S730 - M360 - S9 S110 - S120
S51 - S54 - S94
S110 - S120
A205 - A207 - A210 - A215 - OFS - S94
S70 - S73 - S117 - S130 - S140
A205 - A207 - A210 - A215 - A225 - P270 M350 - M500 - M501 - P83 - P300 - P305
S72 - S120 - S121 - S125 - S130
M350 - M360 - M365 - M380 - M500
A205 - A207 - A210 - A215 - A221 - A225 - A250 BA/A710 - BA/P720 - M350 - M360 - M365 M380 - M500 - P300 - P305
M380 - S18 - S68 - S70 - S73 - S100 - S105 S110 - S115 - S117 - S120 - S121 - S125 - S130 S140 - BA/S730
S110 - S120
M350 - M360 - M365 - M380 - M500
M350 - M360 - M365 - M380 - M500
A205 - A221 - M360 - S7 - S10 - S17 - S34 - S51 S70 - S72 - S73 - S94 - S100 - S110 - S115 S121 - S125
M350 - M360 - M365 - P300 - P305 - S110 S115 - S120 - S125
P86 - P520
P86 - P520
P86 - P520
Z-ZUB
Pianki poliuretanowe OTTOPUR Opxxx
Pianki poliuretanowe OTTOPUR Opxxx

Montaż RAL
Montaż ram drzwi (ościeżnic)
Mosiądz, uszczelnianie
Mur, pokrywanie i zamykanie pęknięć
Mur, wypełnianie pianką przepustów

N

Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne OTTOFLEX
Nieplamiące materiały uszczelniające
Norma Önorm B2207

O

Obiektowa taśma uszczelniająca
Ochrona przed pleśnią, przedłużona
Ochrona przed wpływami atmosferycznymi
OECD 203
Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego
Oksymowe materiały uszczelniające
Opiankowywanie skrzynek rolet
Oszklenia skośne

P

Pas okrągły
Pasta odtłuszczająca
Pasy okrągłe
Pianki poliuretanowe
Pistolety 2-komponentowe
Pistolety akumulatorowe
Pistolety dozujące dla pianek poliuretanowych
Pistolety pneumatyczne
Pistolety ręczne
Pleśni usuwanie
Plexiglas®, klejenie luster
Podłogowy kołnierz uszczelniający OTTOFLEX
Podłoża umacnianie
Pokrywanie i zamykanie pęknięć
Poliuretanowa pianka montażowa
Poliuretanowe kleje
Poliuretanowe materiały uszczelniające
Poliuretanowy środek uszczelniający
niezawierający pęcherzyków powietrza
Połączenie z bryłą budynku zgodnie z RAL

BA/A710 - BA/P720 - BA/S730 - BAB/A - BAB/I BAB/A770 - BA/T-BKA - BA/T-FBA
Pianki poliuretanowe OTTOPUR Opxxx
P300 - P305 - M350 - M360 - M365 - S110 S115 - S120 - S125
A215
Pianki poliuretanowe OTTOPUR Opxxx
OFS
S70 - S73 - S117 - S130 - S140
System OTTOFLEX-OTG
OFS/OTO
S130 - S140
S7 - S10
S28
OFS - S51 - S54 - S94 - Z-OFB
S7 - S9 - S10 - S17 - S18 - S34 - S68 - S70 - S94 S110 - S115 - S117 - S140 - S730
Pianki poliuretanowe OTTOPUR Opxxx
S7 - S10 - S610
Z-PE - Z-PUR
STEX
Z-PE - Z-PUR
OPxxx
Y-DRP - Y-HPP
Y-AKP
Y-DOP
Y-DRP
Y-HPP
X-ANTI
M550 - M570 - S16 - S610
OFS/OFBM
OTG
A215
OP910 - OP920 - OP930 - OP935 - OP940
P83 - P84 - P85 - P86 - P310 - P340 - P410 - P520
BA/P720 - P300 - P305

P305
BA/A710 - BA/P720 - BA/S730 - BA/T-FBA BA/T-BKA
Powierzchniowe uszczelnianie pomieszczeń wilgotnych OFS
Powierzchniowe uszczelnienia sanitarne
OFS
Powłoka ochronna brzegu lustra
S70 - S120 - S121 - S125
Powłoka ochronna elewacji szklanych
S7 - S10
Powłoka ochronna okien drewnianych
M350 - S110 - S120
Powłoka ochronna wręgów okiennych
M350 - S110 - S120
Produkty kontrolowane w ramach niezależnego
OFS/ODS - OFS/OFF - P305 - S51 - S54 - S94 nadzoru technicznego
Z-OFB
Przeciwpożarowe materiały uszczelniające
według normy DIN 4102-B1
S51 - S54 - S94
Przezroczysty klej hybrydowy
M501
Przezroczysty materiał uszczelniający
S50

R

Rapid
Renowacja schodów

S

Silikon budowlany
Silikon do zastosowań pod wodą
Silikon do żywności
Silikon octowy
Silikonowa, wodoodporna impregnacja powierzchni
Silikony neutralne
Silikony sanitarne
Silkon octanowy
Sklejanie drewna
Spoiny łączeniowe okien
Srebrna technologia grzybobójcza
Stojak na kartusze
Substancja podkładowa do piaskowca
System uszczelnień sanitarnych OTTOFLEX
Szczelne klejenie okien
Szklenia dachów
Szklenie
Szklenie bezpośrednie
Szklenie Profilit
Szlamy uszczelniające
Szpachelki do wygładzania
Szpachla naprawcza do pęknięć
Szyba zespolona, krawędź

Ś

Ścienne kołnierze uszczelniające OTTOFLEX
Środek czyszczący

P340
P85 - P310 - P340
S115 - S125
S18 - S70 - S140
S27
S25 - S27 - S28 - S50 - S69 - S73 - S100 - S105
SXN
S7 - S9 - S10 - S16 - S17 - S18 - S34 - S68 - S70 S72 - S94 - S110 - S115 - S117 - S120 - S121 S125 - S130 - S140 - S610 - S730
S100 - S105 - S121 - S125 - S130
S25 - S27 - S28 - S50 - S100 - S105
P84 - P86 - P410
A205 - M365 - P305 - S110 - S115 - S125
S130 - S140
Z-ZUB
X-PR 1102
OFS
Kontakt z działem techniki stosowania
S7 - S10 - S610
M350 - S110 - S120
Kontakt z działem techniki stosowania
M350 - S105 - S110 - S115 - S120
OFS/ODS
Y-VBG
A215
S9
OFS
X-PR 1101 - X-REF - X-REMP - X-RET

A-Z
Lista zastosowań z zaleceniami produktowymi
Środek czyszczący ze środkami
zwiększającymi przyczepność
Środek do usuwania silikonu
Środek głęboko gruntujący
Środki wygładzające

T

Taśma do uszczelniania dylatacji BG1
Taśma izolacyjna BG2
Taśma ościeżnicowa do szkleń
Taśma uszczelniająca OTTOFLEX
Taśmy klejące o dużej przyczepności
Taśmy wielofunkcyjne
TopFix
Toxproof

Trudnozapalna taśma dylatacyjna
Trudnozapalne materiały uszczelniające

U

Uboga w monomery pianka poliuretanowa
UL 94 Flame Classification
Umacnianie podłoża
Usuwanie glonów
Usuwanie pleśni
Usuwanie resztek pianki poliuretanowej
Usuwanie resztek silikonu
Uszczelnianie akrylowego wyposażenia sanitarnego
Uszczelnianie aluminium
Uszczelnianie białej blachy
Uszczelnianie bitumu
Uszczelnianie blachy
Uszczelnianie blachy cynkowej
Uszczelnianie blachy miedzianej
Uszczelnianie chromu
Uszczelnianie dachów
Uszczelnianie drewna
Uszczelnianie elementów HGV
Uszczelnianie elementów komina
Uszczelnianie elementów szklenia strukturalnego
Uszczelnianie elementów zespolonych
drewniano - szklanych
Uszczelnianie elewacji
Uszczelnianie elewacji z kafli ceramicznych
Uszczelnianie elewacji z kamienia naturalnego
Uszczelnianie eloksalowanego aluminium
Uszczelnianie emaliowanego szkła
Uszczelnianie granitu
Uszczelnianie instalacji przewietrzania pomieszczeń
Uszczelnianie jastrychu asfaltowego
Uszczelnianie kafli
Uszczelnianie kamieni syntetycznych
Uszczelnianie klimatyzacji
Uszczelnianie komór chłodniczych
Uszczelnianie kotłów grzewczych
Uszczelnianie kuchennych blatów roboczych
Uszczelnianie lakierowanego szkła
Uszczelnianie laminatu
Uszczelnianie Lexan® -u
Uszczelnianie linoleum
Uszczelnianie LTC
Uszczelnianie luster
Uszczelnianie metali kolorowych
Uszczelnianie mleczarni
Uszczelnianie natrysków
Uszczelnianie obszaru stale wilgotnego
Uszczelnianie ocynkowanego żelaza
Uszczelnianie odporne na czyszczenie
wysokociśnieniowe
Uszczelnianie odporne na kwasy
Uszczelnianie odporne na promieniowanie UV
Uszczelnianie odporne na temperaturę
Uszczelnianie ogrodów zimowych
Uszczelnianie okien wystawowych
Uszczelnianie okładzin ceramicznych
Uszczelnianie okładzin z korka
Uszczelnianie papy dachowej
Uszczelnianie parkietów

X-PR 1101
SIEN
OTG
X-GL - X-GLM
Z-OFB
Z-ODB
Z-FLB
OFS/OAB - OFS/OFB - OTO
P270/D25I - P270/E40I
BA/T-BKA - BA/T-FBA
A265
A205 - A207 - A210 - A215 - A221 - A225 - A250 A265 - BA/A710 - BA/P720 - BA/S730 - BAB/A BAB/I - BAB/A770 - M500 - M501 - P270/D25-I P270/E40-I - S70 - S100 - S105 - S110 - S115 S120 - S121 - S130 - S140
Z-OFB
S51 - S54 - S94
OP935
S10 - S17 - S25
OTG
X-ANTI
X-ANTI
OPCLEAN
SIEN
S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 - S130 S140
M350 - M360 - M365 - P300 - P305 - S110 S115 - S120 - S125
M360 - M365 - S110 - S115 - S120 - S125
A250
P300 - P305 - M350 - M360 - M365 - S110 S115 - S120 - S125
M360 - M365 - S110 - S115 - S120 - S125
M365 - M350 - M360 - P300 - P305 - S110 S115 - S120 - S125
M350 - M360 - M365 - M500 - P300 - P305 S110 - S115 - S120 - S125
A250
A221 - M350 - S110 - S120
S7 - S10
S17 - S25
S7 - S10
S7 - S10
M360 - M365 - P300 - P305 - S7 - S10 - S70 - S110
S100
S70 - S117
M360 - M365 - S110 - S115 - S120 - S125
M500 - S16
S70 - S73 - S117 - S130 - S140
M350 - M380 - M500 - M570 - P83 - S68 - S69
S54 + X-PR 1226
S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 - S130 S140
S70 - S73 - S117 - S130 - S140
M350 - M380 - M500 - M570 - P83 - S68 - S69
S27 - S130
S17 - S25
S27 - S70 - S110
M500 - S16
A221
S72
S51
S72
S70 - S120 - S121 - S125
M350 - M360 - P300 - P305 - S110 - S115 - S120 S125
S27 - S130
S70 - S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 S130 - S140
S18 - S70 - S130 - S140
M360 - S110 - S115 - S120 - S125
S34 - S610
S34
A250 - BA/S730 - S7 - S10
S17 - S25
S7 - S10
S50
S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 - S130 S140
A221
A250
A221

Uszczelnianie pasm bitumu
Uszczelnianie pęczkowatych podłóg gumowych
Uszczelnianie pęknięć tynku
Uszczelnianie pieców, odporne na wysoką temperaturę
Uszczelnianie płyt bawełnianych
Uszczelnianie płyt dwukomorowych
Uszczelnianie płyt roboczych
Uszczelnianie płyt z poliwęglanu
Uszczelnianie płytek ceramicznych
Uszczelnianie płytek terakoty
Uszczelnianie podłóg drewnianych z desek
Uszczelnianie poliestru
Uszczelnianie pomieszczeń sterylnych
Uszczelnianie prefabrykowanych elementów
betonowych
Uszczelnianie rur grzewczych, odporne na temperaturę
Uszczelnianie rynien dachowych
Uszczelnianie rzeźni
Uszczelnianie sal operacyjnych
Uszczelnianie spoin budowlanych
Uszczelnianie spoin karoserii
Uszczelnianie spoin łączeniowych

Uszczelnianie spoin podłogowych
Uszczelnianie spoin sanitarnych
Uszczelnianie spoin uszczelniające
przed ulewnym deszczem
Uszczelnianie spoin w kamieniu naturalnym
Uszczelnianie spoin w podłogach przemysłowych
Uszczelnianie stali nierdzewnej (stali szlachetnej)
Uszczelnianie stali szlachetnej (stali nierdzewnej)
Uszczelnianie styków profili
Uszczelnianie szczelin w betonie
Uszczelnianie szczelin w piaskowcu
Uszczelnianie szklarni
Uszczelnianie szkła akrylowego (plexiglas®)
Uszczelnianie szkła chroniącego przed
promieniowaniem rentgenowskim
Uszczelnianie tworzyw sztucznych
Uszczelnianie urządzeń wentylacyjnych
Uszczelnianie wanien akrylowych
Uszczelnianie wielowarstwowych szyb
ochronnych (VSG) kompatybilne z foliami
poliwinylobutyralowymi (PVB)
Uszczelnianie wielowarstwowych szyb ochronnych
kompatybilne z żywicą laną
Uszczelnianie witryn
Uszczelnianie wręgów drzwiowych
Uszczelnianie wykładzin podłogowych
z tworzywa sztucznego
Uszczelnianie wyrobów betonowych
o obrobionej powierzchni
Uszczelnianie zbiorników na wodę pitną
Uszczelnianie zespolonego szkła bezpiecznego
Uszczelnienia pod wodą
Uszczelnienie kąpieliska

A250
S51
A215
S17 - S25
S100
S72
S27 - S70 - S110
S72
S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 - S130 S140
S100 - S110 - S121 - S125
A221
S110
S51 - S68 - S69
M360 - M365 - P300 - P305
S17 - S25
A250 - S110
S27 - S130
S51 - S68 - S69
M360 - M365 - P300 - P305
M500 - M501 - M550 - M570 - P83
A205 - A207 - A210 - BA/A710 - BA/P720 BA/S730 - BAB/I - BAB/A - BAB/A770 - M350 M360 - M365 - P300 - P305 - S100 - S110 - S115 S125 - Z-OFB
S34 - S70 - S140 - S610
S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 - S130 S140
BA/P720 - BA/S730 - Z-OFB
S70 - S73 - S117 - S130 - S140
S34 - S610
S70 - S110 - S115 - S120 - S121 - S125
M350 - M360 - M365 - P300 - P305 - S110 S115 - S120 - S125
A225
M360 - M365 - P300 - P305
S70 - S73 - S117 - S130 - S140
S10
S72
S10
S72
M350 - M380 - P83 - S68 - S69
S70 - S100 - S105 - S110 - S115 - S121 - S125 S130 - S140

Kontakt z działem techniki stosowania
Kontakt z działem techniki stosowania
S50
S70 - S110
S51
M360 - M365 - S70
S27
Kontakt z działem techniki stosowania
S18 - S70 - S140
S18 - S70 - S140

W
Wewnątrz bardziej szczelny niż na zewnątrz
Wodoodporna impregnacja elewacji
Wodoodporna impregnacja powierzchni
Wodoodporne klejenie / uszczelnianie
Wstępna obróbka przy renowacji spoin
Wstępnie sprężona taśma do uszczelniania dylatacji
Wtórna krawędź szyby zespolonej
Wypełnianie pianką pustych przestrzeni
i przepustów w murze
Wysoce przezroczysty materiał uszczelniający
Wysoka przyczepność początkowa
Wzorniki kolorów S70 & S100

BA/A710 - BA/P720 - BA/S730 - BAB/A - BAB/I BAB/A770 - BA/T-BKA - BA/T-FBA
SXN
SXN
M500 - M570 - S28 - S140 - S610
X - ANTI
Z-OFB
S9
Pianki poliuretanowe OTTOPUR Opxxx
S50
A265 - M550
Z-FAECHER

Z
Zalecenia w zakresie KTW
(tworzywa sztuczne w przewodzie wody)
Ziarnisty materiał uszczelniający

S27
A215
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Profesjonalny poradnik OTTO
OTTO Manual for Professionals

OTTO Professional Guide

OTTO Manual for Professionals

How to perfectly
seal floor coverings

Part n° 9999533
OTTO Professional Guide

How to waterproof
wetrooms perfectly

Part n° 9999551

Bonded windows
Perfectly accomplished

Part n° 9999574

OTTO Manual for Professionals

How to make a perfect
job of mould prevention

Part n° 9999557

OTTO Professional Guide

How to make perfect
joints in natural stone

Part n° 9999875

OTTO Professional Guide

How to make
perfect joints

Part n° 9999568

Choosing
the perfect adhesive

Part n° 9999754

Profesjonalny poradnik OTTO można pobrać i zamówić na stronie internetowej www.otto-chemie.com
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OTTO Professional Guide

In building and façade construction
perfect sealing and bonding

Part n° 9999801

Informacje o produktach OTTO
OTTO product information

OTTO product information

OTTO product information

OTTO product information

OTTO product information

The pro’s choice for
joints in natural stone

The pro’s choice
for sanitary joints

Essential
in construction

Black-and-white

The premium natural
stone silicone
with the guarantee
not to cause
migratory staining

The premium
sanitary silicone
with unequalled
finishing properties
in 75 colours

The premium
neutral silicone
tested according to
DIN 18545

The silicone for PVC,
rubber and linoleum
floors in 36 colours

Part n° 9999403
OTTO product information

Part n° 9999404
OTTO product information

Part n° 9999405
OTTO product information

is out

Part n° 9999416
OTTO product information

OTTO product information

The salvation for
natural stone

Fast
and universal

For any
purpose

Silicone sealants with
prolonged mould protection
for bathroom, natural stone
and swimming pool
applications

Stain removing paste
for marble and
natural stone

The hybridadhesive with high
initial tack

The water resistant
hybrid adhesive
sealant

Part n° 9999418

Tough
yet elastic

Instant adhesion
in all positions

Fast and multi-variant
bonding

The super strong
power adhesive
with extremely
fast curing

The sauna and
steam bath silicone

The silicone-free sealant
for wooden, laminate and
cork floors in 12 colours

The super fast
fixing adhesive
with extremely high
initial adhesion

The premium
2-component PU
adhesive

Part n° 9999846

Part n° 9999852

Part n° 9999428

Part n° 9999501

Part n° 9999508

OTTO product information

Heat and steam
leave it cold

Part n° 9999599

OTTO product information

Waterproof
mould protection

Bonds with
all its power

Part n° 9999516

OTTO product information

Part n° 9999892

Informacje o produktach OTTO i porady profesjonalne można pobrać i zamówić na stronie internetowej www.otto-chemie.com
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Minimalne szerokości spoin łączeniowych
podczas montażu okien i drzwi zewnętrznych
dotyczy materiałów uszczelniających o dopuszczalnym odkształceniu całkowitym (ZGV) 25 %

Długość elementu
do 1,5 m

do 2,5 m
do 3,5 m
do 4,5 m
Minimalna szerokość spoiny
dla ogranicznika czołowego B w mm

Materiał profili okiennych
Twardy PCW (biały)

do 2,5 m
do 3,5 m
do 4,5 m
Minimalna szerokość spoiny
dla ogranicznika wewnętrznego B w mm

10

15

20

25

Twardy PCW i PMMA (ciemny) (wytłaczany barwnie)

15

20

25

30

Twarda pianka poliuretanowa

10

10

15

20

Okna drewniano-aluminiowe

10

10

15

20

10

10

15

Profile zespolone z aluminium i tworzywa sztucznego (jasne)

10

10

15

20

10

10

15

Profile zespolone z aluminium i tworzywa sztucznego (ciemne)

10

15

20

25

10

10

15

Drewniane profile okienne

10

10

10

10

10

10

10

Ogólnie obowiązujące wymiarowanie spoin:

Powszechnie stosowana empiryczna reguła
wymiarowania spoin brzmi:

t

10

15

10

15

20

10

10

15

Tabele zużycia

b

d

10

Głębokość spoiny materiału
uszczelniającego (t) =
0,5 x szerokość spoiny (b).
Grubość masy uszczelniającej spoinę (d)
odpowiada 2/3 szerokości spoiny (b).

Te wartości zostały ustalone w przybliżeniu i służą jako
wielkość orientacyjna w przypadku spoin prostokątnych.
Głębokość spoiny mierzona jest do profilu wypełnienia.
W zależności od techniki obróbki należy liczyć się
z zapotrzebowaniem większym o maks. 25 %.

Ilość metrów bieżących z każdego
kartusza 300/310 ml
Szerokość spoiny w mm
Głębokość spoiny w mm

5

7 10 12 15 20 25

5

12 8

7

6

10

Te minimalne szerokości spoin b dotyczą również spoin łączeniowych wewnątrz
pomieszczeń dla materiałów uszczelniających ≥15 % dopuszczalne odkształcenia
całkowitego.
Stosunek szerokości materiału uszczelniającego w spoinie (b) do
głębokości materiału uszczelniającego w spoinie (t) powinien wynosić:

Szerokość spoiny b w stosunku do głębokości spoiny t
b

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35 mm

t

8±2

10±2

12±2

15±3

15±3 mm

Źródło: Industrieverband Dichtstoffe e.V. / HS PR.
Więcej informacji na temat instrukcji IVD znajduje się na stronie internetowej www.ivd-ev.de.

6
4

3

3 2,5 2,0 1,5

12

2,1 1,7 1,2 1,0

15

1,3 1,0 0,8

Ilość metrów bieżących z każdej
torebki z folii aluminiowej 400 ml
Szerokość spoiny w mm
Głębokość spoiny w mm

5

7 10 12 15 20 25

5

15 10 8

7

8

10

5

4

4

3 2,6 2,0

12

2,7 2,2 1,6 1,3

15

1,7 1,3 1,0

Ilość metrów bieżących z każdej
torebki z folii aluminiowej 580 ml
Szerokość spoiny w mm
Głębokość spoiny w mm

Tabela zużycia substancji podkładowej

7 10 12 15 20 25

Zużycie substancji podkładowej zależy od chłonności materiału bocznych powierzchni przyczepności
i od sposobu nakładania, dlatego może być podane tylko w przybliżeniu.

5

23 15 11

7

11

Ilość metrów bieżących na 100 ml substancji podkładowej

10

Powierzchnie boczne przyczepności w mm

OTTO Cleanprimer 1101
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5

5

10

15

20

12
15

150-250

75-125

50-80

35-60

OTTO Primer 1102

20-40

10-20

7-13

5-10

OTTO Primer 1105

30-90

15-45

10-30

7-20

OTTO Primer 1215

30-90

15-45

10-30

7-20

OTTO Primer 1216

150-250

75-125

50-80

35-60

7

6

6

5

4

4

3 2,4 2

3

2,5 1,9 1,4

Ilość metrów bieżących z każdego
kartusza side-by-side 490 ml
Szerokość spoiny w mm
Głębokość spoiny w mm

5

7 10 12 15 20 25

OTTO Primer 1217

150-250

75-125

50-80

35-60

5

19 14 9

OTTO Primer 1218

50-120

25-60

16-40

12-30

7

10 7

5

OTTO Primer 1225

50-100

25-50

16-40

12-25

10

5

4

OTTO Cleanprimer 1226

150-250

75-125

50-80

35-60

12

3 2,7 2 1,6

OTTO Primer 1227

60-100

30-50

20-30

15-25

15

2,1 1,6 1,3

3 2,4

Kontakt z OTTO
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Placówka terenowa:

Zakład Fridolfing:

W Niemczech i w krajach sąsiednich dysponujemy
obejmującą teren całego kraju siecią przeszkolonych
pracowników terenowych, którzy chętnie doradzą
Państwu, przyjmą Państwa zamówienie lub wskażą
lokalną hurtownię posiadającą zapasy magazynowe
naszych produktów.

W naszym zakładzie we Fridolfing udostępniamy
Państwu następujące możliwości kontaktu:

W większości krajów europejskich istnieją
przedstawicielstwa lub hurtownie naszych produktów.
Proszę nas zapytać, z przyjemnością i szybko wskażemy
Państwo źródło zaopatrzenia.

Centrala
Tel.:
+49-8684-908-0
Faks: +49-8684-908-539
E-Mail: info@otto-chemie.de
Technika zastosowań
Tel.:
+49-8684-908-460
Faks: +49-8684-908-469
E-Mail: tae@otto-chemie.de
Przetwarzanie zleceń (zamówienia)
Tel.:
+49-8684-908-310
Faks: +49-8684-908-319
E-Mail: mab@otto-chemie.de
Prosimy o przesyłanie zleceń faksem lub mailem,
aby zagwarantować ich szybką i prawidłową realizację.
Dziękujemy bardzo!
Księgowość
Tel.:
+49-8684-908-220
Faks: +49-8684-908-229
E-Mail: kbh@otto-chemie.de
Sprzedaż (oferty, zapytania itd.)
Tel.:
+49-8684-908-530
Faks: +49-8684-908-539
E-Mail: vid@otto-chemie.de
Wysyłka / terminy dostaw
Tel.:
+49-8684-908-340

www.otto-chemie.com

Ogólne warunki handlowe
I. Informacje ogólne
1. Podstawą wszystkich ofert, dostaw i uzgodnień są wyłącznie nasze warunki handlowe.
2. Nasze oferty są niewiążące. Umowy i uzgodnienia, w szczególności te, które zmieniają
niniejsze warunki, stają się dla nas wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu.
Uzgodnienia naszych pracowników terenowych są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
przez nas pisemni potwierdzone.
3. Kategorycznie sprzeciwiamy się warunkom handlowym i warunkom zakupów kupującego.
Są one dla nas niewiążące również wówczas, gdy nie sprzeciwiliśmy się im przy zawieraniu
umowy.
4. Kompensata rozrachunków przez kupującego z roszczeniami wzajemnymi jest wykluczona,
chyba, że roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
Kupującemu nie przysługuje prawo do zatrzymania cudzej rzeczy. Nie dotyczy to obrotu
handlowego z konsumentami, o ile prawo do zatrzymania cudzej rzeczy bazuje na tym
samym stosunku umownym. Prawo do odmowy świadczenia ze strony kupującego w
obrocie handlowym z przedsiębiorcami jest wykluczone.
5. Podczas realizacji zamówienia nasz zleceniodawca odpowiada w przypadku określonych
przez niego receptur i/lub określonych przez niego wyposażeń za to, aby w wyniku
produkcji i/lub wyposażenia nie doszło do naruszenia praw osób trzecich. W razie potrzeby
jest on zobowiązany do uwolnienia nas na pierwsze żądanie od ewentualnych roszczeń
osób trzecich.
II. Wysyłka
1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wysyłka realizowana jest na rachunek i ryzyko kupującego.
Ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak, kiedy towar opuści zakład produkcyjny lub magazyn. Jeżeli w
czasie transportu wystąpi szkoda w towarze lub towar wymieniony w liście przewozowym
nie zostanie dostarczony w komplecie, odbiorca towaru zobowiązany jest natychmiast
uzyskać szczegółowe zaznaczenie szkody na liście przewozowym i potwierdzenie jej podpisem dostawcy (w przypadku wysyłki spedycją = kierowcy samochodu ciężarowego; w
przypadku wysyłki koleją = stacji odbioru towaru). List przewozowy z adnotacją o szkodzie
należy przekazać nam w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w imieniu kupującego; nie jesteśmy zobowiązani do sądowego dochodzenia roszczeń, jednak zobowiązujemy się do podjęcia takich działań, które umożliwią kupującemu sądowe dochodzenie
roszczeń. Również wówczas, kiedy dostawca realizowana jest loco stacja odbiorcza kupującego, kupujący ponosi ryzyko wysyłki. W takich przypadkach jednak zrekompensujemy
szkody w transporcie na tyle i w takim zakresie, w jakim my sami otrzymamy odszkodowanie z tytułu szkody w transporcie. Odszkodowanie następuje według naszego wyboru albo
poprzez nieodpłatną dostawę zastępczą, albo poprzez uznanie konta na kwotę zwrotu.
2. W przypadku wysyłki towaru możemy wybrać środek transportu i drogę wysyłki z
wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wyłączenie to nie obowiązuje, jeżeli w obrocie
handlowym z przedsiębiorcami dyrektor lub dyrektorzy zarządzający, lub jeden z naszych
pracowników pełniących funkcję kierowniczą, w obrocie handlowym z konsumentami
dyrektor lub dyrektorzy zarządzający, lub którykolwiek z naszych pracowników dopuścili
się poważnego zaniedbania. Do ubezpieczenia transportu zobowiązani jesteśmy tylko na
wyraźne żądanie. Koszty ponosi kupujący.
III. Czas dostawy
1. Czas dostawy biegnie od momentu doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z
zastrzeżeniem możliwości dostawy i innych uregulowań umownych.
2. Uzgodniony czas dostawy ulega wydłużeniu bez uszczerbku dla naszych praw z tytułu
zwłoki kupującego o okres, o jaki kupujący spóźniony jest z realizacją swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej lub z innych umów. Dotyczy to odpowiednio sytuacji, kiedy
uzgodniony jest termin dostawy.
3. Jeżeli znajdziemy się w zwłoce, kupujący musi wyznaczyć nam stosowny termin dodatkowy.
Po upływie tego terminu dodatkowego może on odstąpić od umowy, jeżeli do tego
momentu towary nie zostały mu zgłoszone jako gotowe do wysyłki.
4. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedotrzymania czasów lub terminów
dostaw ograniczone są do wartości zlecenia, o ile do opóźnienia nie doprowadziło
zaniedbanie dyrektora zarządzającego lub dyrektorów zarządzających, lub jednego z
naszych pracowników.
5. Zdarzenia siły wyższej uprawniają nas do odroczenia dostawy o czas trwania przeszkody
i stosowny okres rozruchu lub do odstąpienia od umowy z powodu niewykonanej jeszcze
części umowy. Na równi z siłą wyższą traktowane są strajki, lokaut, niepokoje i inne
okoliczności, które w istotny sposób utrudniają nam lub uniemożliwiają dostawę, bez
względu na to, czy występują u nas, czy u jednego z naszych poddostawców. Kupujący
może żądać od nas deklaracji, czy chcemy odstąpić od umowy, czy zrealizować dostawę
w stosownym terminie. Jeżeli nie zdeklarujemy się, kupujący może odstąpić od umowy.
IV. Warunki płatności
1. Nasze faktury płatne są w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń.
2. W przypadku przekroczeń terminu płatności naliczamy odsetki za zwłokę zgodnie z
każdorazowo obowiązującymi stawkami odsetek dla krótkoterminowych kredytów
bankowych, co najmniej jednak w wysokości 5 punktów procentowych powyżej
odpowiedniej bazowej stopy procentowej rocznie, w przypadku czynności prawnych, w
których nie bierze udziału konsument, w wysokości 8 punktów procentowych powyżej
odpowiedniej bazowej stopy procentowej rocznie.
V. Zastrzeżenie prawa własności
1. W obrocie handlowym z przedsiębiorcami wszystkie dostarczone towary pozostają naszą
własnością do momentu zaspokojenia wszelkich naszych wierzytelności wynikających z
kontaktu handlowego z odpowiednim kupującym naszą własność (towar zastrzeżony),
nawet, jeśli dokonane zostaną płatności z tytułu określonych wierzytelności. W stosunku
do konsumentów zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru wyłącznie do
czasu uregulowania odpowiedniej wierzytelności z tytułu danej ceny sprzedaży.
2. Kupujący uprawniony jest do przetwarzania zastrzeżonego towaru w zgodnym z przepisami
obrocie handlowym i do jego zbycia, dopóki nie znajduje się wobec nas w zwłoce. Jest on
uprawniony do dalszej sprzedaży bądź przetworzenia twaru zastrzeżonego tylko z zaleceniem, że wierzytelności z tytułu dalszej odsprzedaży bądź obróbki przejdą na nas zgodnie z
punktami 3 - 5. Nie jest on uprawniony do innego rozporządzania towarem zastrzeżonym.
3. Kupujący już teraz ceduje na nas swoją wierzytelność z tytułu dalszej sprzedaży i/lub
przetworzenia towaru zastrzeżonego, niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony został
sprzedany jednemu, czy kilku odbiorcom bądź przetworzony dla jednego lub kilku
zleceniodawców.
4. Kupujący upoważniony jest do ściągania scedowanych na nas wierzytelności z tytułu
dalszej sprzedaży bądź przerobu do czasu naszego, możliwego w każdej chwili odwołania
upoważnienia. Jeżeli nasze wierzytelności są wymagalne, kupujący zobowiązany jest
niezwłocznie odprowadzić do nas ściągnięte kwoty. W żadnym wypadku kupujący nie jest
upoważniony do cedowania wierzytelności na osoby trzecie.

5. Na nasze żądanie kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania odbiorcy o
scedowaniu na nas swojej wierzytelności, o ile sami nie poinformujemy o tym jego odbiorcy
i potwierdzić nam to powiadomienie oraz przesłać nam wraz z tym powiadomieniem
informacje i dokumenty niezbędne do ściągnięcia scedowanych wierzytelności.
6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas o zajęciu lub innym utrudnieniu
przez osoby trzecie.
7. Jeżeli zabezpieczenie istniejące w wyniku zastrzeżenia prawa własności przekracza
zabezpieczaną wierzytelność o ponad 20 %, na żądanie kupującego zobowiązani jesteśmy
do zwolnienia zabezpieczeń według naszego uznania.
8. Uprawnienie do ściągania należności przez kupującego zostanie odwołane, jeśli nie będą
przestrzegane warunki płatności, kupujący naruszy uzgodnienia umowne, w przypadku
wstrzymanie płatności kupującego oraz w przypadku otwarcia postępowania ugodowego
lub upadłościowego.
VI. Instrukcja obróbki
1. Ponieważ warunki robocze i obszary zastosowań naszych wyrobów są bardzo różne,
możemy za pomocą naszych instrukcji obróbki podać tylko ogólne wytyczne. Jeżeli
stawiane są specjalne wymagania, które wykraczają poza obszary zastosowań i stosunki
pracy omówione w instrukcjach obróbki, jesteśmy gotowi w celu wsparcia do udzielenia
daleko idącego doradztwa; nie uzasadnia to jednak jakiegokolwiek rodzaju prawnych
zobowiązań z naszej strony. Niezależnie od tego, ze względu na liczne przypadki i warunki
zastosowań naszych produktów w każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie przez
użytkownika zawczasu wszelkich właściwości produktu istotnych dla danego przypadku
zastosowania i zweryfikowanie ich w praktycznej eksploatacji. Należy przy tym przestrzegać
informacji zawartych w każdorazowo aktualnej karcie danych technicznych.
2. Informacje dotyczące zużycia zawarte w naszych instrukcjach obróbki to średnie wartości
empiryczne.
VII. Reklamacje, odpowiedzialność
1. Wszystkie informacji dotyczące przydatności, obróbki i zastosowania naszych produktów,
doradztwo techniczne i inne informacje podane zostały według najlepszej wiedzy, jednak
nie zwalniają kupującego od własnych badań i prób. Uzgodnienie właściwości i przejęcie
ewentualnych gwarancji są wiążące dla nas tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie
zaznaczone pisemnie w umowie. Miarodajnym dla ewentualnych roszczeń reklamacyjnych
ze względu na jakość i dla zastosowania produktu miarodajna jest każdorazowo aktualna
karta danych technicznych, którą można pobrać z naszej strony internetowej i która na
żądanie udostępniana jest w każdej chwili również w innej formie. Jeżeli sprzedający
odbiega od zawartych tam wytycznych, prawo do reklamacji lub inna odpowiedzialność z
naszej strony są wykluczone.
2. Kupujący będący przedsiębiorcami muszą natychmiast sprawdzić dostarczony towar pod
kątem ewentualnych wad/braków, a w przypadku wystąpienia wady/braku natychmiast
powiadomić nas o tym na piśmie. Jeżeli tak się nie stanie, towar uznaje się za zaakceptowany. Dla kupujących, którzy nie są konsumentami, dotyczy to zarówno wad widocznych,
jak i wad niewidocznych. Jeżeli kupujący jest konsumentem, zobowiązany jest zareklamować widoczne, rozpoznawalne z zewnątrz wady w ciągu 14 dni.
3. W przypadku ewentualnej wadliwości dostarczonego przez nas towaru i terminowego
zgłoszenia wady / braku przez kupującego w okresie przedawnienia dostarczymy
nieodpłatnie towar zastępczy za wadliwy towar, o ile wada istniała w momencie przeniesienia
ryzyka. W przypadku niepowodzenia uzupełniającego wykonania świadczenia kupującemu
przysługuje według jego uznania prawo do obniżenia wynagrodzenia lub do odstąpienia od
umowy. Dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń o zwrot nakładów
obowiązuje poniższy ustęp 5.
4. W przypadku reklamacji kupujący musi na nasze żądanie dać nam możliwość jej weryfikacji
poprzez niezwłoczne przesłanie próbek materiału. W przypadku niewywiązania się z tego
zobowiązania kupującemu nie przysługują żadne roszczenia reklamacyjne w stosunku do
nas, chyba że niewywiązanie się z tego obowiązku kupującego nie przeszkadza, ani nie
utrudnia naszego sprawdzenia przyczyny szkody. Koszty przesłania próbek materiału oraz
ich obrania obciążają nas, jeżeli dostarczony materiał był wadliwy. Nie narusza to na przykład
praw do odwołania lub zwrotu wynikających z przepisów o ochronie konsumentów.
5. Odpowiadamy wobec klienta w sprawach o odszkodowanie - niezależnie od tego, na jakiej
podstawie prawnej, czy to z tytułu umowy, czy zdarzenia - tylko w przypadkach działania
z premedytacją, poważnego zaniedbania, z powodu narażenia życia, obrażeń ciała lub
zdrowia lub z powodu braku uzgodnionej właściwości, o ile zawarte uzgodnienie miało
zapobiec wystąpieniu szkody, lub z powodu niewywiązania się z istotnych obowiązków
wynikających z umowy (obowiązków podstawowych), lub z powodu innych obowiązkowych
przepisów prawa. Odszkodowanie z tytułu niewywiązania się z istotnych obowiązków
umownych ograniczone jest do przewidywalnych, typowych dla umowy szkód i do kwoty
maksymalnej 500.000,00 euro, o ile nie występuje działanie z premedytacją lub poważne
zaniedbanie naszego przedstawiciela ustawowego lub naszych podwykonawców bądź
narażenie życia, obrażenia ciała lub zdrowia. Z powyższymi uregulowaniami nie jest
związana zmiana ciężaru przeprowadzenia dowodu na niekorzyść kupującego. Powyższe
uregulowania dotyczą odpowiednio rekompensaty za daremne nakłady.
6. Termin przedawnienia ewentualnych reklamacji wynosi rok od momentu dostawy towaru,
o ile nie występuje zakup artykułów konsumpcyjnych lub dłuższy termin przedawnienia nie
jest w inny sposób określony obowiązująco przez przepisy prawa.
VIII. Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu
1. Miejscem wykonania świadczenia dla obu części umowy jest D- 83413 Fridolfing, o ile
kupujący jest przedsiębiorcą. We wszystkich sporach wynikających z kontaktów handlowych w obrocie handlowym z kupcami sądem właściwym jest sąd w D-83278 Traunstein,
również w procesie wekslowym i czekowym.
IX. Postanowienia końcowe
1. Dla kontaktów handlowych z naszymi klientami obowiązuje w każdym przypadku wyłącznie
prawo niemieckie z wyłączeniem prawa zagranicznego. Wykluczone jest przy tym jednak
zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów (CISG).
2. W przypadku eksportu naszych towarów przez naszych odbiorców na terenach poza
Republiką Federalną Niemiec nie przejmujemy odpowiedzialności, jeżeli przez nasze
wyroby naruszone zostaną prawa ochronne osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest
do zrekompensowania szkody, która zostanie spowodowana przez nas poprzez wywóz
towarów, które nie zostały dostarczone przez nas jako wyraźnie przeznaczone na eksport.
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OTTO Przetwarzanie zleceń
(zamówienia)
Tel.:
+49-8684-908-310
Faks: +49-8684-908-319
E-mail: mab@otto-chemie.de
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Prosimy o przesyłanie zleceń faksem lub mailem, aby zagwarantować ich szybką i prawidłową realizację.
Dziękujemy bardzo!
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OTTO Technika zastosowań
Tel.:
+49-8684-908-460
Faks: +49-8684-908-469
E-mail: tae@otto-chemie.de

A–Z

Materiały uszczelniające • Kleje

