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A 205

Πρόσθετες πληροφορίες 
Το κορυφαίο σφραγιστικό , OTTOSEAL® A205, ταξινομή-
θηκε από την Γερμανική Επιτροπή για την Υγιεινή στην 
κατοικία και στην Δόμηση, ως «Προτεινόμενο σύμφωνα με 
τις οδηγίες για την υγιεινή των κατοικιών». 
Το ΟΤΤΟSEAL® Α205 εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες 
μεταξύ +5 C και +35 C. Το στέγνωμα του υλικού διαρκεί 
μεγαλύτερο χρόνο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Σε αυτές 
τις συνθήκες μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο σφρα-
γιστικό, ως αποτέλεσμα των τάσεων που δημιουργούνται 
από τις αλλαγές στα μήκη των γειτονικών συστατικών πριν 
ολοκληρωθεί το στέγνωμα του υλικού. Ο ίδιος κίνδυνος, 
δημιουργίας ρωγμών, υπάρχει και σε υψηλές θερμοκρα-
σίες από τη θερμική μεταβολή του μήκους των γειτονικών 
συστατικών.
Το σφραγιστικό μπορεί να υποστεί έντονες εκτάσεις ή 
συμπιέσεις, εάν τα συστατικά του κρυώσουν απότομα μετά 
την δημιουργία του αρμού, τις οποίες το ακόμη λεπτό «δέρ-
μα» του υλικού δεν μπορεί να συγκρατήσει. 
Κατά την διάρκεια της εφαρμογής του OTTOSEAL® A205 
πρέπει να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην βροχή ή γε-
νικότερα στο νερό μέχρι ένα λεπτό δέρμα να δημιουργηθεί 
στην επιφάνειά του. Από την στιγμή που το ΟΤΤΟSEAL® 
A205 στεγνώσει πλήρως, είναι ανθεκτικό στη βροχή και σε 
μεταβολές θερμοκρασίας από -20 C μέχρι +80 C. Πρέπει 
να θυμόμαστε πάντα ότι όλα τα ακρυλικά διασποράς περι-
έχουν νερό και άρα είναι ευαίσθητα στον παγετό μέχρι να 
στεγνώσουν πλήρως.
 

Σφράγιση σε εσωτερικούς χώρους

Χρώμα 310 ml 400 ml Συσκ. 580 ml Συσκ. 2,5 κιλά 
 φυσίγγιο αλουμινίου αλουμινίου πλαστικό Δοχείο
black A205-04-C04 με παραγγελία με παραγγελία με παραγγελία
brown A205-04-C05 με παραγγελία με παραγγελία με παραγγελία
concrete grey A205-04-C56 με παραγγελία A205-08-C56 με παραγγελία
white A205-04-C01 A205-07-C01 A205-08-C01 με παραγγελία
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 20/Κουτί 6/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900 880 150

C05
brown

C56
concrete grey

C04
black

C01
white

  Χαρακτηριστικά:
   •  Σφραγιστικό βάσης ακρυλικού εστέρα
  •  Δυνατότητα κίνησης 18% 
  •  Μπορεί να αποθηκευτεί και να μετα-

φερθεί για 48 ώρες στους max. -10ºC
  •  Πολύ καλή συμπεριφορά στο βάψιμο, 

σύμφωνα με το DIN 52452

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Κυρίως για εσωτερικές εφαρμογές, 

αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
εξωτερικά, εάν οι θερμοκρασίες είναι 
άνω των +5º C 

  •  Αρμοί σύνδεσης και διαστολής με 
μικρή δυναμική τάση π.χ. μεταξύ 
ξύλινων κουφωμάτων και τοιχοποιίας, 
σοβά ή τσιμέντου

•  Αρμοί και σχισμές σε τσιμέντο, κυψελωτό τσιμέντο, σοβάς, 
τοιχοποιία, ξύλο, γυψοσανίδα, πυροτσιμέντο, τσιμέντο με 
ίνες, ρολά, παράθυρα κλπ

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Το OTTOSEAL® A205 δοκιμάστηκε από το Γερμανικό 

περιοδικό OKO-Ηaus “Bauen, Wohnen und Renovieren” 
Νο.4 (ημερομηνία έκδοσης 11/02) και βαθμολογήθηκε 
ως «πολύ καλό» . Από τα 14 ακρυλικά σφραγιστικά που 
δοκιμάστηκαν μόνο 5 βαθμολογήθηκαν ως «πολύ καλά»

•  Προτείνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής για κατοικίες, 
από τη Γερμανική Επιτροπή για την Υγιεινή στην κατασκευή 
(Βερολίνο)

Το σίγουρο 
ακρυλικό 
σφραγιστικό

OTTOSEAL® A 205

18% 
δυνατότητα 

διαστολής

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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A 207

OTTOSEAL ® A207

Χρώμα 300 ml 
  φυσίγγιο
black A207-03-C04
brown A207-03-C05
concrete grey A207-03-C56
white A207-03-C01
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα 1.200 

C05
brown

C56
concrete grey

C04
black

C01
white

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Υποδειγματικό  
ακρυλικό 
σφραγιστικό

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό βάσης ακρυλικού εστέρα

  •  Δυνατότητα κίνησης 15%

  •  Μπορεί να μεταφερθεί και να αποθη-
κευτεί  για 48 ώρες στους max.-10ºC

  •  Πολύ καλή συμπεριφορά στο βάψιμο, 
σύμφωνα με το DIN 52452

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Κυρίως για εσωτερικές εφαρμογές

  •  Αρμοί σύνδεσης και διαστολής με 
μικρή δυναμική τάση π.χ. μεταξύ 
ξύλινων κουφωμάτων και τοιχοποιίας, 
σοβά ή τσιμέντου.

  •  Αρμοί και σχισμές σε τσιμέντο, κυ-
ψελωτό τσιμέντο, σοβάς, τοιχοποιία, 
ξύλο, γυψοσανίδα, τσιμέντο με ίνες, 
ρολά, παράθυρα κλπ.
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A 215A 210

OTTOSEAL ® A215OTTOSEAL ® A210

Χρώμα   310 ml 
    φυσίγγιο 
light grey   A215-04-C38 
white   A215-04-C01 
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200 

Χρώμα 310 ml 400 ml Συσκ. 580 ml Συσκ. 
  φυσίγγιο αλουμινίου αλουμινίου 
concrete grey A210-04-C56 με παραγγελία A210-08-C56 
white A210-04-C01 A210-07-C01 A210-08-C01 
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900 880

C56
concrete grey

C01
white

C38
light grey

C01
white

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό και διορθωτικό με υφή 

σοβά, βάσης αιωρήματος διασποράς 
ακρυλικού εστέρα.

  •  Εφαρμόζει τέλεια στο σοβά, εξαιτίας 
της κοκκώδους υφής του 

  •  Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
  •  Ανθεκτικό στη UV, δεν κιτρινίζει
  •  Δυνατότητα κίνησης 5%
  •  Μπορεί να αποθηκευτεί και να μετα-

φερθεί για 48 ώρες στους max.-10ºC
  •  Πολύ καλή συμπεριφορά στο βάψιμο 

με ελαστικά χρώματα.

Πεδία εφαρμογής:
•  Επισκευές ρωγμών στο σοβά και την τοιχοποιία
•  Εξομάλυνση σημειακών ανωμαλιών
•  Γενικές επισκευές τσιμέντου-επίσημα δοκιμασμένο, 

αδιαπέραστο από νερό πίεσης έως 10 bar
•  Σφράγιση αρμών αποκατάστασης σε πλακίδια, και ενωτικών 

αρμών σε πλακίδια, τζάκια κλπ.

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Επίσημο πιστοποιητικό δοκιμής (αναφορά δοκιμής 020293) 

του ΒPS Baustoff-Prufgesellschaft GmbH 33154 Salzkotten, 
Germany, για την αντοχή σε νερό πίεσης μέχρι 10 bar

Επισκευαστικό υλικό  
για γέμιση και  
σφράγιση  
με υφή σοβά

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Οικονομικό 
ακρυλικό 
σφραγιστικό

  Χαρακτηριστικά:
    • Σφραγιστικό βάσης ακρυλικού εστέρα

  • Δυνατότητα κίνησης 10%

  •  Μπορεί να μεταφερθεί και να αποθη-
κευτεί για 48 ώρες στους max.-10ºC

  •  Πολύ καλή συμπεριφορά στο βάψιμο, 
σύμφωνα με το DIN 52452

  

  Πεδία εφαρμογής:
  • Κυρίως για εσωτερικές εφαρμογές

•  Αρμοί σύνδεσης και διαστολής με μικρή δυναμική τάση 
π.χ. μεταξύ ξύλινων κουφωμάτων και τοιχοποιίας, σοβά ή 
τσιμέντου

•  Αρμοί και σχισμές σε τσιμέντο, κυψελωτό τσιμέντο, σοβάς, 
τοιχοποιία, ξύλο, γυψοσανίδα, τσιμέντο με ίνες, ρολά, 
παράθυρα κλπ
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A 221

OTTOSEAL ® Parkett

Πρόσθετες πληροφορίες 
Χρησιμοποιείται στη σφράγιση αρμών και ενώσεων που 
υπόκεινται σε κινήσεις καθώς και σε επισκευαστικές 
εργασίες, όπως την κλείσιμο σχισμών και ρωγμών. Στην 
περίπτωση πλωτών δαπέδων οι αρμοί διαστολής πρέπει να 
παραμένουν ανοιχτοί.
Η σιλικόνη βάσεως ακρυλικού εστέρα χωρίς διαλύτες εκλύει 
ελάχιστες οσμές κατά την διάρκεια της εφαρμογής της και 
είναι εντελώς άοσμη μετά το στέγνωμα. Οι αρμοί θα πρέπει 
να λειανθούν εντός πέντε λεπτών από την εφαρμογή. Προ-
τιμάτε η ξηρή λείανση, για αυτό μη χρησιμοποιείται λειαντικά 
επιφανειακής δράσης. Καθώς το σφραγιστικό στεγνώνει, το 
χρώμα του αλλάζει μέχρι να φθάσει στο τελικό του χρώμα 
όταν ωριμάσει πλήρως. Μετά το στέγνωμα το OTTOSEAL® 
Parkett είναι πολύ ελαστικό και ανθεκτικό στην απόσχιση 
ενώ ταυτόχρονα έχει μεγάλη δυνατότητα επαναφοράς. Όλα 
τα παραπάνω εγγυούνται την μόνιμη σφράγιση των αρμών.

Χρώμα   310 ml 
    φυσίγγιο
antique oak   A221-04-C700
ash, pine, spruce,     
Eur. maple   A221-04-C105
beech muted   A221-04-C66
cherry   A221-04-C17
doussie, pear tree   A221-04-C85
fair oak   A221-04-C64
larch   A221-04-C104
light-beech, Can. maple   A221-04-C53
mahogany, merbau   A221-04-C29
natural ash   A221-04-C884
rustic oak   A221-04-C98
teak, afrormosia   A221-04-C101
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200 

C53  
light-beech, 
Can. maple

C64  
fair oak

C66
beech 
muted

C105 
ash, pine, spruce, 

Eur. maple

C 884
natural ash

C98
rustic oak

C104
larch

C17
cherry

C29
mahogany, 

merbau

C101
teak, 

afrormosia

C85
doussie, 
pear tree

C700 
antique oak

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό υλικό βάσης ακρυλικού  

εστέρα
  •  Βάφεται και τρίβεται, αφού στεγνώσει
  •  Εμποδίζει τη διείσδηση νερού στην  

επιφάνεια, π.χ.όταν η επιφάνεια  
καθαρίζεται

  •  Μπορεί να αποθηκευτεί και να  
μεταφερθεί για 48 ώρες στους max.-10ºC

  •  Διατίθεται σε 12 μοντέρνα χρώματα παρκέ
  •  Δεν περιέχει σιλικόνη
  •  Δεν περιέχει διαλύτες
  •  Στεγνώνει γρήγορα
  •  Δεν ξεθωριάζει (σταθερότητα χρωμάτων)
  •  Συμβατό με φυσικές πέτρες
  •  Έτοιμο για άμεση χρήση
 Πεδία εφαρμογής:
•  Αρμοί διαστολής και σύνδεσης στο παρκέ, το δάπεδο laminate, το πάτωμα από σανίδες ξύλου και το δάπεδο φελλού.
•  Σφράγιση για επιδιόρθωση ενώσεων
•  Σφράγιση μεταξύ δαπέδου και σοβατεπί
•  Σφράγιση ενώσεων με άλλα υλικά, π.χ. κάσα πόρτας
•  Δεν συνιστάται για σφράγιση μη οξειδούμενων μετάλλων (π.χ. χαλκός, μπρούτζος)

Σφραγιστικό χωρίς 
σιλικόνη για 
ξύλινα δάπεδα, 
δάπεδα φελλού και 
laminate

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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A 225

OTTOSEAL ® A225

Χρώμα   310 ml 
    φυσίγγιο 
translucent   A225-04-C95 

    
    
    
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200  

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Σφραγιστικό για 
ενώσεις σε μεταλλικά 
και ξύλινα παράθυρα

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό βάσης ακρυλικού εστέρα, 

έτοιμο για χρήση 

  •  Χωρίς διαλύτες

  •  Βάφεται

  •  Άριστη πρόσφυση στο αλουμίνιο

  •  Μπορεί να καθαριστεί εύκολα με 
νερό, εάν είναι φρέσκο και δεν έχει 
στεγνώσει

  •  Αφού στεγνώσει, έχει γαλακτώδες-
διάφανο χρώμα, γι΄αυτό είναι συμβατό 
με όλα τα χρώματα των μεταλλικών 
παραθύρων

Πεδία εφαρμογής:
•  Σφράγιση σε λεπτές ενώσεις και ειδικά προφίλ σε μεταλλικές 

κατασκευές
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A 250

OTTOSEAL ® A250

Πρόσθετες πληροφορίες 
Αυτό το σφραγιστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την σφράγιση φεγγιτών και εσοχών ως φράγμα για δομικά 
υλικά που περιέχουν ασφαλτικά. Δρα σαν φράγμα εναλ-
λακτικό των φύλλων PE. Για αυτό το λόγο η σφραγιστική 
εναπόθεση του υλικού στους αρμούς, πρέπει να έχει πάχος 
τουλάχιστον 3 mm. Έχει πρόσφυση επάνω σε υγρές,λείες, 
μη απορροφητικές επιφάνειες χωρίς την χρήση ασταριού.
Το μέγιστο πλάτος αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
10 mm. Λόγω των πλαστικοελαστικών του ιδιοτήτων του, 
το σφραγιστικό είναι κατάλληλο μόνο για αρμούς οι οποίοι 
υπόκεινται σε μικρές κινήσεις.
Το υλικό κατά την εφαρμογή δημιουργεί τριχοειδή νήματα 
από το σημείο εφαρμογής μέχρι το ακροφύσιο εξαιτίας της 
εξαιρετικής δυνατότητας πρόσφυσης. Αυτό το πρόβλημα 
λύνεται με το ελαφρύ τίναγμα του φυσιγγίου.
Το OTTOSEAL® A250 παραμένει ελαφρώς κολλώδες μετά 
την εφαρμογή. Για αυτό το λόγο οι αρμοί σε προσόψεις 
καλό είναι να σφραγίζονται από επάνω με OTTOSEAL® 
S110 ή S120, τα οποία όταν στεγνώνουν δεν είναι κολλώδη 
και κατά συνέπεια δε βρωμίζει η επιφάνειά τους.

Χρώμα   310  ml 
    φυσίγγιο
black   A250-04-C04
brown   A250-04-C05
crystal clear   A250-04-C30
grey   A250-04-C02
white   A250-04-C01
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200  

  Χαρακτηριστικά:
  •  Πλαστοελαστικό σφραγιστικό με βάση 

συμπολυμερές ακρυλικού εστέρα.
  •  Πρόσφυση σε όλα τα υλικά χωρίς 

αστάρι π.χ. σε φύλλα μετάλλου, αλου-
μίνιο, χαλκό, μπρούτζο, ψευδάργυρο, 
γυαλί, κεραμικά, ασφαλτικά, ξύλο, 
μπετόν, τοιχοποιία, σοβά, πλακίδια, 
κεραμίδια, πολυεστέρα, πέτσωμα 
σκεπής, κλπ

  •  Κολλάει ακόμη και σε υγρές επιφάνειες
  •  Άμεσα υδατοστεγές
  •  Συμβατό με τα ασφαλτικά
  •  Ανθεκτικό στην UV
  •  Δεν περιέχει σιλικόνη
•  Βάφεται σύμφωνα με το DIN 52452
•  Μπορεί να καθαριστεί και αφού στεγνώσει με υδατοδιαλυτά 

καθαριστικά

Πεδία εφαρμογής:
•  Ιδανικό σφραγιστικό για πλακάδες, υδραυλικούς και 

σιδεράδες
•  Σφραγιστικό για μηχανικές κατασκευές HVAC
•  Ασφαλής σφράγιση αρμών με μικρή δυνατότητα κίνησης

Παρατηρήσεις:
•  Δεν συνιστάται για πολυστερίνη, για αρμούς κτιρίων, αρμούς 

δαπέδου και θεμελίων, καθώς και για σφραγίσεις κάτω από 
το νερό

•  Μέγιστο πλάτος σφράγισης 10 mm

Δοκιμασμένο υλικό 
για ασφαλτικά και 
υγρές επιφάνειες

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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BA/A710A 265

OTTOSEAL® A 710OTTOCOLL® TopFix

Χρώμα  310 ml 580 ml Συσκ. 
  φυσίγγιο αλουμινίου 
white  A710-04-C01 A710-04-C01

Μονάδα συσκ.  20/Κουτί 20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα  1.200  880

C01
white

Χρώμα   310 ml 
   φυσίγγιο 
oyster-white   A265-04-C194 
    
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200 

Εξαιρετικά ισχυρή 
κόλλα τοποθέτησης

  Χαρακτηριστικά:
  •  Μη ελαστική κόλλα βάσης ακρυλικού 

εστέρα με πολλές εφαρμογές

  •  Δεν περιέχει διαλύτες

  •  Εξαιρετικά δυνατή κόλληση και μεγάλη 
τελική δύναμη πρόσφυσης

  •  Ουδέτερη οσμή

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Κόλληση μετάλλων που δεν 

διαβρώνονται π.χ. αλουμίνιο, 
ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο 

•  Κόλληση ξύλου και παραγώγων του, π.χ. πάνελ, 
διακοσμητικές ταινίες και διακοσμητικά προφίλ

•  Κόλληση πλαστικών, π.χ. σωλήνες καλωδίων, και σοβατεπί 
από PVC

•  Κόλληση διακοσμητικών και μονωτικών υλικών, π.χ. από 
πολυστερίνη

•  Κόλληση γύψινων και προφίλ οροφής

•  Κόλληση γυψοσανίδων

•  Κόλληση πετρωμάτων, φυσικών πετρών και κεραμικών 
πλακιδίων

•  Κόλληση σοβατεπί από ξύλο ή PVC

•  Κόλληση ανόργανων ορυκτών υποστρωμάτων, π.χ. μπετόν

•  Δεν συνιστάται για κόλληση PE, PP, PA, PTFE κλπ.

Παρατηρήσεις:
•  Μαζί με το P85 και το P340 προσφέρουμε κόλλες 

τοποθέτησης με βάση την πολυουρεθάνη PU

•  Μαζί με το M540 προσφέρουμε κόλλα τοποθέτησης με βάση 
τα υβρίδια

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Δοκιμή
ift

Ειδικό ακρυλικό για 
σφράγιση παρα-
θύρων και θυρών 
εσωτερικά

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ακρυλικό σφραγιστικό για μόνωση 

παραθύρων και θυρών εσωτερικά

  •  Χαμηλή διαπερατότητα ατμών

  •  Μακροχρόνια σφράγιση από τον αέρα

  •  Μεγάλη δυνατότητα κίνησης

  •  Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εφαρμογής

  •  Πολύ καλή δυνατότητα βαφής, σύμφω-
να με το DIN 52452

Πεδία εφαρμογής:
•  Μακρόχρονη εσωτερική αεροστεγής σφράγιση συνδετικών 

αρμών μεταξύ παραθύρων και κατασκευαστικών στοιχεί-
ων, σε συνδυασμό με το σύστημα OTTOSEAL® P720 και 
OTTOSEAL® S730 (για εξωτερικές εφαρμογές)

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο σύμφωνα με το «Αντοχή στη διαπερατότητα 

από αέρα και κατευθυνόμενη βροχή των κατασκευαστικών 
αρμών μεταξύ παραθύρων και δομικών στοιχείων μετά από 
αναπαραγωγή συνθηκών μικρής διάρκειας» (ift-Institute fur 
Fenstertechnik, Rosenheim,Germany, test report 10428022)

•  Προτείνεται σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής για τις κατοικίες 
από την Γερμανική Επιτροπή για την Υγιεινή στα κτίρια
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BA/P720 BA/S730

OTTOSEAL® P 720 OTTOSEAL® S 730

C56
concrete grey

C01
white

Χρώμα  310 ml 580 ml Συσκ. 
  φυσίγγιο αλουμινίου 
concrete grey  P720-04-C56 P720-08-C56 
white  P720-04-C01 P720-08-C01

Μονάδα συσκ.  20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200  880

Χρώμα  310 ml 580 ml Συσκ. 
   φυσίγγιο αλουμινίου
black  S730-04-C04 S730-08-C04
cement grey*  S730-04-C706 με παραγγελία
grey*  S730-04-C02 με παραγγελία
white*  S730-04-C01 S730-08-C01
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200  600

C706
cement grey*

C02
grey*

C04
black

C01
white*

* = περιέχει μυκητοκτόνο

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Δοκιμή
ift

Δοκιμή
ift

Ειδικό υλικό 
για τοποθέτηση 
κουφωμάτων

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό PU για εξωτερική μόνωση 

κουφωμάτων

  •  Υψηλή διαπερατότητα υδρατμών

  •  Άριστη αντοχή στη γήρανση και στις 
καιρικές μεταβολές

  •  Δεν περιέχει σιλικόνη

  •  Στεγνώνει χωρίς δημιουργία 
φυσαλίδων

  •  Πολύ καλή δυνατότητα βαφής, 
σύμφωνα με το DIN 52452

Πεδία εφαρμογής:
•  Υδατοστεγής σφράγιση εξωτερικών αρμών μεταξύ παραθύ-

ρων και δομικών στοιχείων, ανθεκτική στον άνεμο και την 
κατευθυνόμενη βροχή. Σύστημα για εσωτερική εφαρμογή σε 
συνδυασμό με την OTTOSEAL® A710

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο σύμφωνα με το «Αντοχή στη διαπερατότητα 

από αέρα και κατευθυνόμενη βροχή των κατασκευαστικών 
αρμών μεταξύ παραθύρων και δομικών στοιχείων μετά από 
αναπαραγωγή συνθηκών μικρής διάρκειας» (ift-Institute fur 
Fenstertechnik, Rosenheim,Germany, test report 10428022)

Ειδική σιλικόνη 
για τοποθέτηση κου-
φωμάτων

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σιλικόνη RTV-1 ουδέτερου βουλκα-

νισμού, για την εξωτερική σφράγιση 
κουφωμάτων 

  •  Υψηλή διαπερατότητα υδρατμών
  •  Άριστη αντοχή στη γήρανση και στις 

καιρικές μεταβολές
  •  Συμβατό με τα χρώματα, αλλά δε 

βάφεται
  •  Μη διαβρωτική
  •  Αντοχή στη UV ακτινοβολία
  •  Περιέχει αντιμυκητιακό

Πεδία εφαρμογής:
•  Υδατοστεγής σφράγιση εξωτερικών αρμών μεταξύ παραθύ-

ρων και δομικών στοιχείων, ανθεκτική στον άνεμο και την 
κατευθυνόμενη βροχή. Αποτελεί σύστημα σε συνδυασμό με 
την OTTOSEAL® A710, η οποία είναι κατάλληλη για εσωτερι-
κή εφαρμογή 

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο σύμφωνα με το «Αντοχή στη διαπερατότητα 

από αέρα και κατευθυνόμενη βροχή των κατασκευαστικών 
αρμών μεταξύ παραθύρων και δομικών στοιχείων μετά από 
αναπαραγωγή συνθηκών μικρής διάρκειας» (ift-Institute fur 
Fenstertechnik, Rosenheim, Germany, test report 10428022)



BAB/I

Ταινία παραθύρων OTTO Window 
Tape για εσωτερική χρήση

Πλάτος ταινίας Κωδικός Περιεχόμενο 
  παραγγελίας κουτιού
 70 mm BAB/I-70 200 m (5 x 40 m) 
 100 mm BAB/I-100 120 m (3 x 40 m) 

 

διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών –  

www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Χαρακτηριστικά:
•  Ταινία καλυμμένη με ύφασμα και καλή ελαστικότητα

•  Υψηλή αντίσταση στην διάχυση υδρατμών

•  Καλύπτεται εύκολα με σοβά

Πεδία εφαρμογής:
•  Για τη σφράγιση εσωτερικών κατασκευαστικών ενώσεων στα 

κουφώματα

•  Κόλληση με αυτοκόλλητες ταινίες στο περιβάλλον πλαίσιο

•  Εξομάλυνση ανωμαλιών με κόλληση, με την χρήση της 
ακρυλικής κόλλας OTTOSEAL® A770 στην κάσα του 
παραθύρου

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Αντίσταση στα ρεύματα διάχυσης ατμών, βαθμός αντίστασης 

στη διάχυση ατμών και στο ισοδύναμο του πάχους στρώμα-
τος αέρα με τη διάχυση ατμών, σύμφωνα με το DIN EN ISO 
12572:2001-9 από το Γραφείο για δοκιμή υλικών North-
Rhine / Westphalia, Germany: αριθμός δοκιμής 220003868

 Παρατηρήσεις:
•  Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς σκόνη, λίπη 

και λάδια

•  Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να 
προετοιμάζονται με αστάρι OTTO Primer 1105

•  Η θερμοκρασία των δομικών στοιχείων και του υλικού 
πρέπει να είναι άνω των + 5º C
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BAB/A770BAB/A

OTTOCOLL® A 770Ταινία παραθύρων OTTO Window 
Tape για εξωτερική χρήση

Πλάτος ταινίας Κωδικός Περιεχόμενο 
  παραγγελίας κουτιού
 70 mm BAB/A-70 200 m (5 x 40 m) 
 100 mm BAB/A-100 120 m (3 x 40 m) 

 

Χρώμα 310 ml 580 ml Συσκ.
 φυσίγγιο αλουμινίου 
white A770-04-C01 A770-08-C01

Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 880

διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Χαρακτηριστικά:
•  Ταινία καλυμμένη με ύφασμα και καλή ελαστικότητα

•  Ελεύθερη διάχυση υδρατμών

•  Καλύπτεται εύκολα με σοβά

•  Βάφεται

Πεδία εφαρμογής:
•  Για τη σφράγιση εξωτερικών κατασκευαστικών ενώσεων στα 

κουφώματα

•  Κόλληση με αυτοκόλλητες ταινίες στο περιβάλλον πλαίσιο

•  Εξομάλυνση ανωμαλιών με κόλληση, με την χρήση της 
ακρυλικής κόλλας OTTOSEAL® A770 στην κάσα του 
παραθύρου

Παρατηρήσεις:
•  Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς σκόνη, λίπη 

και λάδια

•  Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να 
προετοιμάζονται με αστάρι OTTO Primer 1105

•  Η θερμοκρασία των δομικών στοιχείων και του υλικού 
πρέπει να είναι άνω των + 5ºC

•  Για πλάτος αρμού 10-25 mm χρησιμοποιούμε ταινία 70 mm, 
ενώ για πλάτος 10-45 mm χρησιμοποιούμε ταινία 100mm

Κόλλα ακρυλικής 
βάσης για ταινίες 
OTTO Window Tapes

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ισχυρή κόλλα ακρυλικής βάσης

  •  Καλύπτεται εύκολα με σοβά

  •  Βάφεται

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Κόλληση ταινιών OTTO Window 

tape BAB/A και BAB/I, σε τοιχοποία, 
μπετόν, κυψελωτό μπετόν κλπ

  Παρατηρήσεις:
  •  Τα υποστρώματα πρέπει να είναι 

καθαρά, χωρίς σκόνη, λίπη και λάδια

•  Υγραίνετε τις πορώδεις ορυκτές επιφάνειες συναρμογής

•  Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να 
προετοιμάζονται με αστάρι OTTO Primer 1105

•  Πριν την εφαρμογή, ελέγξτε τη συμβατότητα με τα χρώματα, 
τα βερνίκια, τα πλαστικά και τα άλλα υλικά επικάλυψης

•  Κάντε δοκιμή εφαρμογής πριν τη χρήση

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Προτείνεται σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής για τις κατοικίες 

από την Γερμανική Επιτροπή για την Υγιεινή στα κτίρια
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M350 M360

OTTOSEAL ® M350 OTTOSEAL ® M360

Χρώμα   300 ml 
   φυσίγγιο
concrete grey   M350-03-C56
white   M350-03-C01

Μονάδα συσκ.   12/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα   1.152

Χρώμα   580 ml Συσκ. 
   αλουμινίου 
concrete grey   M360-19-C56 
white   M360-19-C01 
 
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα   600

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

MS σφραγιστικό Υβριδικό σφραγι-
στικό για αρμούς 
διαστολής

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό MS υβριδικό πολυμερές 

που δεν περιέχει σιλικόνη

  •  Πολύ καλή δυνατότητα βαφής, 
σύμφωνα με το DIN 52452

  •  Άριστη αντοχή στη γήρανση και στις 
καιρικές μεταβολές

  •  Μη διαβρωτικό

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Σφράγιση μονωτικού γυαλιού και 

σύνθετων κουφωμάτων από ξύλο, 
αλουμίνιο, ατσάλι και PVC

•  Σφράγιση διαμορφωμένου γυαλιού

•  Σφράγιση συνδετικών αρμών μεταξύ κουφωμάτων και σοβά 
ή μπετόν

•  Σφράγιση μεταλλικών και πλαστικών προσόψεων

•  Σφράγιση μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών φύλλων κα-
μινάδων και κουφωμάτων, συνδέσεων στα γείσα μονωτικών 
φύλλων σε δώματα και σκεπές

•  Σφράγιση διόδων σωλήνων και κεραιών

•  Σφράγιση διόδων εξαερισμού

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Καλύπτει τις προδιαγραφές του DIN 18545, Μέρος 2

•  Βρέθηκε κατάλληλο για μηχανήματα εξαερισμού και 
air-condition, σύμφωνα με το DIN ΕΝ ISO 846, από το 
Ινστιτούτο Υγιεινής του Βερολίνου)

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό με βάση πολυμερές με 

ακραίες ομάδες σιλανίου (υβρίδιο)

  •  Πολύ καλή δυνατότητα βαφής, σύμφωνα 
με το DIN 52452

  •  Άριστη αντοχή στη γήρανση και στις 
καιρικές μεταβολές

•  Δεν περιέχει σιλικόνη

•  Στεγνώνει χωρίς τη δημιουργία φυσαλίδων

•  Σχεδόν άοσμο

•  Δεν περιέχει διαλύτες, ισοκυανικά, σιλικόνη

Πεδία εφαρμογής:
•  Αρμοί διαστολής σύμφωνοι με το DIN 18540-F

•  Αρμοί διαστολής και σύνδεσης σε μπετόν και πορομπετόν

•  Σφράγιση προσόψεων, μεταλλικών κατασκευών, δωμάτων, 
μπαλκονιών, κουφωμάτων, στεγάστρων

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Συμβατό με το DIN 18540-F
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M500 M501

OTTOCOLL ® M500 OTTOCOLL ® M501

Χρώμα   310 ml 
   φυσίγγιο
black   M500-04-C04
grey   M500-04-C02
white   M500-04-C01
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200

Χρώμα   310 ml 
   φυσίγγιο
transparent   M501-04-C00
   
   
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200

Ισχυρή υδατοστεγής 
κόλλα / μονωτικό

  Χαρακτηριστικά:
  •  Κόλλα/σφραγιστικό με βάση πολυμε-

ρές με ακραίες ομάδες σιλανίου 
  •  Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε αμέτρητες 

επιφάνειες, ακόμη και σε επαφή με 
νερό

  •  Εξαιρετικά ανθεκτική σε εξωτερικούς 
χώρους, στη γήρανση και τη UV 
ακτινοβολία

  •  Εσωτερική και εξωτερική χρήση
  •  Στεγνώνει γρήγορα, ακόμη και σε 

παχιά στρώματα
  •  Ελαστική – μειώνει τις δυναμικές 

τάσεις στα συγκολλημένα μέρη
•  Υψηλή μηχανική αντοχή – ιδιαίτερα ανθεκτική σε απόξεση, 

σχίσιμο και ρηγμάτωση
•  Σχεδόν άοσμη
•  Άριστη χημική αντοχή και θερμοκρασιακή σταθερότητα
•  Δεν περιέχει διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνη
•  Πολύ καλή δυνατότητα βαφής σύμφωνα με το DIN 52452

Πεδία εφαρμογής:
•  Ελαστική κόλληση διαφόρων υλικών, όπως ξύλο, γυαλί, μέ-

ταλλο (αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μπρούτζος, χαλκός 
κλπ.), μαλακό και συμπαγές PVC, τούβλα και πλακάκια.

•  Ελαστική σφράγιση και κόλληση σε μηχανές αυτοματοποί-
ησης, σε βαγόνια και container, μηχανές και μηχανολογικές 
συσκευές, air-condition και συστήματα εξαερισμού, κατα-
σκευή σκαφών 

•  Μεγάλο εύρος εφαρμογών στην κατασκευαστική βιομηχανία 
(σκάλες κλπ.)

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Σύμφωνο με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς τροφίμων για 

τα πλαστικά υλικά, γι΄ αυτό μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή 
με τα τρόφιμα

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Διάφανο υβριδικό 
κόλλα/σφραγιστικό

  Χαρακτηριστικά:
  •  Κόλλα/σφραγιστικό με βάση πολυ-

μερές με ακραίες ομάδες σιλανίου 
(υβριδικό)

  •  Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε αμέτρητες 
επιφάνειες, ακόμη και σε επαφή με 
υγρασία

  •  Εξαιρετικά ανθεκτικό σε εξωτερικούς 
χώρους, στη γήρανση και τη UV 
ακτινοβολία

  •  Εσωτερική και εξωτερική χρήση
  •  Στεγνώνει γρήγορα, ακόμη και σε 

παχιά στρώματα
  •  Ελαστική – μειώνει τις δυναμικές 

τάσεις στα συγκολλημένα μέρη
•  Υψηλή μηχανική αντοχή – ιδιαίτερα ανθεκτική σε απόξεση, 

σχίσιμο και ρηγμάτωση
•  Σχεδόν άοσμη
•  Άριστη χημική αντοχή και θερμοκρασιακή σταθερότητα
•  Δεν περιέχει διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνη
•  Πολύ καλή δυνατότητα βαφής σύμφωνα με το DIN 52452

Πεδία εφαρμογής:
•  Ελαστική κόλληση διαφόρων υλικών, όπως ξύλο, γυαλί, 

μέταλλο (αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μπρούτζος, χαλ-
κός κλπ.), μαλακό και συμπαγές PVC, τούβλα και πλακάκια.

•  Ελαστική σφράγιση και κόλληση σε μηχανές αυτοματοποί-
ησης, σε βαγόνια και container, μηχανές και μηχανολογικές 
συσκευές, air-condition και συστήματα εξαερισμού, κατα-
σκευή σκαφών 

•  Μεγάλο εύρος εφαρμογών στην κατασκευαστική βιομηχανία 
(σκάλες κλπ.)

•  Συμβατό με τις φυσικές πέτρες

Νέο
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M540

OTTOCOLL ® Allflex

Χρώμα   310 ml 
   φυσίγγιο
white   M540-04-C01 
 

Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Υπερελαστική κόλλα

  Χαρακτηριστικά:
  •  Κόλλα με βάση πολυμερές με ακραίες 

ομάδες σιλανίου (υβρίδιο)

  •  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν 
κάθε εφαρμογή

  •  Εσωτερική και εξωτερική χρήση

  •  Ελαστική και εξισωτική

  •  Μπορεί να βαφεί και να βερνικωθεί

Πεδία εφαρμογής:
•  Για κατασκευή και συναρμολόγηση

•  Για κόλληση, τοποθέτηση, επισκευή υλικών, όπως ξύλο και 
προϊόντα ξύλου, μέταλλα (αλουμίνιο, ανοξείδωτο, χαλκό 
κλπ.), κεραμικά, τούβλα, πλαστικά (σκληρό PVC, GRP κλπ), 
μονωτικά υλικά (πολυστερίνη, PU κλπ., πυρίμαχες κατα-
σκευαστικές σανίδες (γυψοσανίδες κλπ.)

Παρατηρήσεις:
•  Δεν είναι κατάλληλη για την κόλληση αρμών μεταξύ 

γυψοσανίδων
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OFS

Σύστημα OTTOFLEX

Σύστημα υδατοστεγάνωσης 
πίσω από επενδύσεις με κε-
ραμικά πλακίδια και φυσικές 
πέτρες, για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση

Κατηγορίες αντοχής στην υγρασία

Γερμανική Κεντρική Ένωση Εμπορίου Δομικών (μετρίου φορτίου) (ΖDB)

Γενικό πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευών (υψηλό φορτίο) abP

Κατηγορίες 
αντοχής

Φορτίο Παράδειγμα 
εφαρμογής

Μονωτικό

Επιφάνειες τοίχων (εκτεθειμένες σε 
υψηλά φορτία από διαδικασίες και 
καθαρισμούς με νερό)

Τοίχοι σε δημόσιες 
τουαλέτες

-  OTTOFLEX Protective Coatin 
(προστατευτική επικάλυψη)

- OTTOFLEX Slurry Seal 
Coating 

Επιφάνειες δαπέδων(εκτεθειμένες σε 
υψηλά φορτία από διαδικασίες και καθαρι-
σμούς με νερό)

Δάπεδα σε δημόσιες τουαλέ-
τες, ακμές κολυμβητικών 
δεξαμενών

-  OTTOFLEX Slurry 
Seal Coating 
(υδατοστεγής επικάλυψη)

Επιφάνειες τοίχων και δαπέδων σε πισίνες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (με υδρο-
στατική πίεση από μέσα – θετική πίεση)

Επιφάνειες τοίχων και 
δαπέδων σε πισίνες

-  OTTOFLEX Slurry 
Seal Coating 
(υδατοστεγής επικάλυψη)

A 1

A 2

B

C Επιφάνειες τοίχων και δαπέδων 
εκτεθειμένες σε υψηλά φορτία νερού 
σε συνδυασμό με χημικά φορτία

Επιφάνειες τοίχων και 
δαπέδων σε δωμάτια με 
περιορισμένα χημικά φορτία

-  Reaction resins 
(Συνθετικές ρητίνες)

Κατηγορίες 
αντοχής

Φορτίο Παράδειγμα 
εφαρμογής

Μονωτικό

Τοίχοι και δάπεδα (περιστασιακή και μικρής δι-
άρκειας έκθεση σε φορτία από στάλαξη νερού)

Τοίχοι και δάπεδα σε μπάνια 
εκτεθειμένα σε κανονική 
οικιακή χρήση, χωρίς σιφώνιο 
και με μπανιέρα – ντούζ

-  OTTOFLEX Protective Coatin 
(προστατευτική επικάλυψη)

- OTTOFLEX  
Slurry Seal Coating 
(υδατοστεγής επικάλυψη)

Επιφάνειες τοίχων (περιστασιακή και μικρής 
διάρκειας έκθεση σε μεσαία φορτία από στάλαξη 
νερού)

Τοίχοι εκτεθειμένοι σε ροή 
νερού με κανονική οικιακή 
χρήση και σιφώνιο δαπέδου

-  OTTOFLEX Protective 
Coating (προστατευτική επικάλυψη)

-  OTTOFLEX Slurry Seal Coating 
(υδατοστεγής επικάλυψη)

Επιφάνειες δαπέδων (περιστασιακή και μικρής 
διάρκειας έκθεση σε μεσαία φορτία από στάλαξη 
νερού)

Δάπεδα εκτεθειμένα σε 
στάλαξη νερού με κανονική 
οικιακή χρήση και σιφώνιο 
δαπέδου

-  OTTOFLEX Protective 
Coating (προστατευτική 
επικάλυψη)

-  OTTOFLEX Slurry Seal Coa-
ting (υδατοστεγής επικάλυψη)

0

A01

A02

B0 Κατασκευαστικά στοιχεία σε εξωτερικούς χώρους 
εκτεθειμένα σε φορτία νερού χωρίς υδροστατική 
πίεση

Μπαλκόνια και ταράτσες (όχι 
πάνω από δωμάτια – όχι σε 
δώματα)

-  OTTOFLEX 
Slurry Seal Coating 
(υδατοστεγανή επικάλυψη)

Τα υλικά του συστήματος OTTOFLEX 
που παρατίθενται παρακάτω πληρούν τις 
προδιαγραφές των τάξεων αντοχής  
Α1, Α2, Β και C:
•  OTTOFLEX Sealing Tape  

(σφραγιστική ταινία)
•  OTTOFLEX Project Sealing Tape  

(ειδική σφραγιστική ταινία)
•  OTTOFLEX Sealing Sleeve  

(φύλλο σφράγισης εξόδου σωλήνων)
•  OTTOFLEX Interior and Exterior Corner Tape 

(εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες ταινιών)

Τα υλικά του συστήματος OTTOFLEX 
που παρατίθενται παρακάτω πληρούν τις 
προδιαγραφές των τάξεων αντοχής  
Α1, Α2, Β και C:
•  OTTOFLEX Sealing Tape  

(σφραγιστική ταινία)
•  OTTOFLEX Project Sealing Tape  

(ειδική σφραγιστική ταινία)
•  OTTOFLEX Sealing Sleeve  

(φύλλο σφράγισης εξόδου σωλήνων)
•  OTTOFLEX Interior and Exterior Corner Tape 

(εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες ταινιών)

Σχόλιο: 
Εάν χρησιμοποιείτε μόνο μεμονωμένα στοιχεία από το σύστημα OTTOFLEX, σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε το Τεχνικό 
μας Τμήμα, για να βεβαιωθείτε για την κόλληση και τη συμβατότητα των υλικών. 
Συμπέρασμα:
Το σύστημα OTTOFLEX πληροί τις προδιαγραφές των κατηγοριών αντοχής στην υγρασία Α1, Α2 και Β σύμφωνα με το abP 
(υψηλά φορτία), καθώς και τις προδιαγραφές των κατηγοριών αντοχής στην υγρασία 0, Α01, Α02 και Β0 σύμφωνα με το 
φυλλάδιο ZDB (μεσαία φορτία

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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OFS/OFV OFS/OFF

OTTOFLEX 
Primer (Αστάρι)

OTTOFLEX 
Protective Coating
(προστατευτική  
επικάλυψη)

OTTOFLEX Primer 1 kg 5 kg 10 kg 200 kg 
  Μπουκάλι Δοχείο Δοχείο Βαρέλι 
 OFV-39 OFV-59 OFV-61 OFV-66 
   
Μονάδα συσκ. 10/ Κουτί 1 1 1 
Τεμάχια/παλέτα 360 96 60 2

OTTOFLEX  5 kg 10 kg 20 kg 90 kg 
Protective Coating  Δοχείο Δοχείο Δοχείο Βαρέλι 
 OFF-33 OFF-34 OFF-35 OFF-36 
   
Μονάδα συσκ. 1 1 1 1 
Τεμάχια/παλέτα 100 48 24 6

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie de/englisch/service/daten/index htm

Χαρακτηριστικά:
•  Αιώρημα διασποράς συνθετικής ρητίνης με βάση 

συμπολυμερές βουταδιενίου-στυρενίου 

•  Δεν περιέχει διαλύτες

Πεδία εφαρμογής:
•  Αστάρι για το OTTOFLEX Protective Coating (Προστατευ-

τική επικάλυψη), υδατοστεγές, για απορροφητικές και πολύ 
απορροφητικές επιφάνειες, όπως τσιμεντοσανίδες, τμήμα-
τα σοβά, σοβάς, μπετόν, πορομπετόν, τοιχοποιία, πέτρα, 
τσιμεντοκονία, νοβοπάν και γυψοσανίδα

Παρατηρήσεις:
•  Δοκιμασμένο σε σχέση με το abP Α1 και το Γερμανικό 

φυλλάδιο οδηγιών ZDB 0, A01 και A02 «Δοκιμή σφραγιστι-
κών υλικών και σφραγιστικών συστημάτων» από το Amtliche 
Materialprufanstalt fur Steine und Erden (εργαστήριο 
υλικών για πέτρες και ορυκτά υλικά), 38678 Clausthal-
zellerfeld,Germany

Χαρακτηριστικά:
•  Αιώρημα διασποράς συνθετικής ρητίνης με βάση 

συμπολυμερές βουταδιενίου-στυρενίου 
•  Σφράγιση για την υγρασία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους
•  Μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
•  Συμβατή με τις κόλλες πλακιδίων του εμπορίου και τα 

συστήματα επικάλυψης χωρίς διαλύτες
•  Συμβατή με τις σφραγιστικές σιλικόνες της OTTO
•  Χωρίς πλαστικοποιητές και διαλύτες
•  Μικρός χρόνος στεγνώματος, 2 με 3 ώρες
•  Καλύπτει τις προδιαγραφές για τις τάξεις αντοχής στην 

υγρασία 0, Α01 και Α02, σύμφωνα με το ZDB, καθώς και την 
κατηγορία A1 σύμφωνα με το abP

 Πεδία εφαρμογής: 
•  Σφράγιση επιφανειών από νερό χωρίς υδροστατική πίεση. 

Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κάτω από 
πλακάκια, σανίδες, κεραμικές επικαλύψεις, μάρμαρα και 
φυσικές πέτρες 

•  Κατάλληλο για πολλούς τύπους επιφανειών, όπως γύψο, 
γυψοσανίδα, σοβά, κυψελωτό μπετόν, τοιχοποιία, πέτρα, 
τσιμεντοκονία

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο σε σχέση με το abP Α1 και το Γερμανικό 

φυλλάδιο οδηγιών ZDB 0, A01 και A02 «Δοκιμή σφραγι-
στικών υλικών και σφραγιστικών συστημάτων» από το 
Amtliche Materialprufanstalt fur Steine und Erden (εργαστή-
ριο υλικών για πέτρες και υλικά της γης), 38678 Clausthal-
zellerfeld,Germany

•  Δοκιμασμένο σύμφωνα με το abP Α1 και τις απαιτήσεις 
του Γερμανικού ZDB φύλλου οδηγιών με τίτλο «Heinweise 
fur die Ausfuhruhgen von Abdichtungen im Verbund mit 
Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten fur Innen 
und Aussenbereich» (Οδηγίες για την εσωτερική και την εξω-
τερική χρήση των σφραγιστικών σε ενώσεις με επενδύσεις 
και επικαλύψεις από πλακάκια και φύλλα) του Fachverband 
des Deutschen Fliesengewrbes (Ένωση εμπορίας των Γερ-
μανικών βιομηχανιών πλακιδίων)

•  Δοκιμασμένο από το Pruftechn k IFEP GmbH,Osnabruck, Germany
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OFS/OFDOFS/ODS

OTTOFLEX 
Sealing Tape
(σφραγιστική ταινία)

OTTOFLEX 
Slurry Seal Coating
(υδατοστεγής επικάλυψη)

Πλάτος   Ρολό Ρολό 
   10 m each 50 m each 
5,0 cm   OFD-5/10 OFD-5/50 
7,0 cm   OFD-7/10 OFD-7/50 
Μονάδα συσκ.  1/Κουτί 1/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα  4.200 5.000

OTTOFLEX   10 kg  20 kg  
Slurry Seal Coating   Σακί Σακί
   με παραγγελία ODS-36 
   
Μονάδα συσκ.    1 
Τεμάχια/παλέτα    50

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Χαρακτηριστικά:
•  Ελαστομερική ταινία ενισχυμένη με ύφασμα
•  Σφράγιση κατά της υγρασίας σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους
•  Εξαιρετικά ελαστική, με μεγάλη αντοχή στο σχίσιμο, δεν 

παρουσιάζει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου
•  Συμβατή με τις κόλλες πλακιδίων του εμπορίου και τα 

συστήματα επικάλυψης χωρίς διαλύτες
•  Συμβατή με τις σφραγιστικές σιλικόνες της OTTO
•  Συμβατή με επικαλύψεις χωρίς διαλύτες
•  Ασφαλής υδατοστεγής σύνδεση με τη χρήση του 

OTTOFLEX Protective Coating
•  Φιλική προς το χρήστη
•  Διατίθεται σε πολλαπλάσια του μέτρου
•  Δοσολογικό Κουτί 

Πεδία εφαρμογής: 
•  Σφράγιση ακμών τοίχων για τη γεφύρωση ρωγμών και 

αρμών
•  Σφράγιση εισόδων σωλήνων και αποχετεύσεων

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Συμβατή με το Γερμανικό φύλλο οδηγιών ZDB «Δοκιμή 

σφραγιστικών υλικών και σφραγιστικών συστημάτων» article 
2.7 – αδιαπέραστη από το νερό – Saurefliesner-Vereinigung 
e.V., Grossburgwedel, Germany

•  Δοκιμασμένη με βάση την τεχνολογία IFEP DIN 1048 για τη 
μη διαπερατότητα των συστημάτων σφράγισης από το νερό 

•  Συμβατή με τις κατηγορίες αντοχής στην υγρασία 0, Α01, 
Α02 και Β0, σύμφωνα με το ZDB, και τις κατηγορίες Α1, Α2, 
Β, C του abP

Χαρακτηριστικά:
•  Συνθετική ελαστική σφράγιση, ενός συστατικού
•  Γεφύρωση ρωγμών
•  Εύκολη εφαρμογή
•  Στεγνώνει χωρίς ρωγμές
•  Υδατοστεγές, αλλά επιτρέπει τη διάχυση των ατμών, αφού 

στεγνώσει
•  Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

Πεδία εφαρμογής: 
•  Συνθετική ελαστική σφράγιση κάτω από κεραμικές 

επικαλύψεις σε μπαλκόνια και δώματα με κλίση >1% 
•  Συνθετική ελαστική σφράγιση κάτω από κεραμικές 

επικαλύψεις σε δωμάτια με υγρασία και νερά
•  Σφράγιση κολυμβητικών δεξαμενών συμπαγούς κατασκευής 

και δεξαμενών νερού με μέγιστο βάθος μέχρι 15 m
•  Κατάλληλο για σταθερά υποστρώματα, όπως τσιμεντοκονία, 

θερμαινόμενη τσιμεντοκονία, μπετόν, τοιχοποιία, κυψελωτό 
τσιμέντο και σοβάδες ταξινομημένους σε κατηγορίες μιγμά-
των τσιμέντου ΙΙ και ΙΙΙ

•  Σφράγιση μόνο από τη θετική πλευρά του νερού 

 Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Γενική βεβαίωση αξιολόγησης (abP) «Σφράγιση σε 

συνάρτηση με τα πλακίδια και την πλακόστρωση» (ΜΡΑ 
Claustal, Germany)

•  Καλύπτει τις κατηγορίες αντοχής Α1, Α2 και Β, σύμφωνα με 
το abP

•  Καλύπτει τις κατηγορίες αντοχής 0, Α01, Α02 και Β0, 
σύμφωνα με το Γερμανικό φύλλο πληροφοριών ZDB
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OFS/OFIEOFS/OFWM

OFS/OFAEOFS/OFBM

Διαστάσεις Κωδικός  
   
περίπου 15 cm μήκος    
περίπου  6 cm μήκος OFAE
Μονάδα συσκ. 4/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα .

Διαστάσεις Κωδικός   
  
12 x 12 cm OFWM   
 
Μονάδα συσκ. 10/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα .

Διαστάσεις Κωδικός   
   
42.5 x 42.5 cm OFBM   
 
Μονάδα συσκ. 2/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα .

Διαστάσεις Κωδικός  
   
περίπου 15 cm μήκος    
περίπου  6 cm μήκος OFIE
Μονάδα συσκ. 10/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα .

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie de/englisch/service/daten/index.htm

Πεδία εφαρμογής: 
•  Ελαστική υδατοστεγής ταινία εξωτερικής γωνίας που 

χρησιμοποιείται για μόνιμη σφράγιση εξωτερικών γωνιών 
κάτω από πλακίδια, σανίδες και κεραμικές επικαλύψεις

Πεδία εφαρμογής: 
•  Ελαστική υδατοστεγής ταινία εσωτερικής γωνίας που 

χρησιμοποιείται για μόνιμη σφράγιση εσωτερικών γωνιών 
κάτω από πλακίδια, σανίδες και κεραμικές επικαλύψεις

Πεδία εφαρμογής: 
•  Ελαστικό υδατοστεγές σφραγιστικό φύλλο που χρησιμοποιείται 

στον τοίχο για μόνιμη σφράγιση σε εξόδους σωλήνων κάτω 
από πλακίδια, σανίδες και κεραμικές επικαλύψεις

Πεδία εφαρμογής: 
•  Ελαστικό υδατοστεγές σφραγιστικό φύλλο που χρησιμοποιείται 

στο δάπεδο για μόνιμη σφράγιση σε εξόδους σωλήνων κάτω 
από πλακίδια, σανίδες και κεραμικές επικαλύψεις

OTTOFLEX 
Exterior Corner Tape
(Ταινία σφράγισης 
εξωτερικής γωνίας)

OTTOFLEX
Floor Sealing Sleeve
(σφραγιστικό φύλλο 
δαπέδου)

OTTOFLEX
Wall Sealing Sleeve
(σφραγιστικό φύλλο 
τοίχου)

OTTOFLEX
Interior Corner Tape
(Ταινία σφράγισης 
εσωτερικής γωνίας)



OTO

Project Sealing Tape    Ρολό  
    50 m
5,0 cm    OTO-50
7,0 cm    OTO-70 
Μονάδα συσκ.    6/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα    4.500

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών –  

www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Χαρακτηριστικά:
•  Ελαστομερική ταινία ενισχυμένη με επικάλυψη υφάσματος 

fleece
•  Εξαιρετικά ελαστική, με μεγάλη αντοχή στο σχίσιμο, δεν 

παρουσιάζει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου
•  Συμβατή με τις κόλλες πλακιδίων του εμπορίου και τα 

συστήματα επικάλυψης χωρίς διαλύτες
•  Συμβατή με σιλικόνες του εμπορίου
•  Ασφαλής υδατοστεγής σύνδεση με τη χρήση του 

OTTOFLEX Protective Coating
•  Καλύπτει τις κατηγορίες αντοχής Ι/ΙΙ/ΙΙΙ/ΙV (ZDB) και Α1, Α2, 

Β, C (abP)

Πεδία εφαρμογής: 
•  Σφράγιση ακμών τοίχων, για τη γεφύρωση ρωγμών και 

αρμών
•  Σφράγιση εισόδων σωλήνων και αποχετεύσεων

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη με βάση το DIN 52123: 1985-08 « Δοκιμή 

ασφαλτικών και πολυμεροασφαλτικών ταινιών» άρθρο  
10.2 Δοκιμή της μη διαπερατότητας στο νερό και της αντοχής 
στην τάση

•  Συμβατή με τις κατηγορίες αντοχής στην υγρασία 0, Α01, 
Α02 και Β0 σύμφωνα με το ZDB, και τις κατηγορίες Α1, Α2, 
Β, C του abP

OTTOFLEX
Project Sealing Tape
(ειδική σφραγιστική ταινία)
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OP910 OP920

OTTOPUROP910 OTTOPUROP920

OTTOPUR OP 910   750 ml 
    Δοχείο σπρέι
   OP910-85

Μονάδα συσκ.   12/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   504

OTTOPUR OP 920   400 ml
   Δοχείο σπρέι
   OP920-82

Μονάδα συσκ.   12/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   576

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie de/englisch/service/daten/index.htm

Δεν περιέχει HFC

  Χαρακτηριστικά:
  •  Αφρός PU 1-συστατικού για μονώσεις 

και τοποθετήσεις

  •  Καλή δυνατότητα εφαρμογής στη 
χρήση με πιστόλι αφρού

  •  Ιδιαίτερα οικονομικό στη χρήση

  •  Είναι συμβατό σε συνέχεια με τα 
οικοδομικά υλικά τάξης Β2

  •  Δεν περιέχει HFC

  •  Παράγει αφρό 45 lt ανά Δοχείο των 
750 ml

Πεδία εφαρμογής: 
•  Τοποθέτηση και μόνωση κουφωμάτων από ξύλο, μέταλλο ή 

πλαστικό στην τοιχοποιία

•  Τοποθέτηση και μόνωση εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων, 
παραθύρων κλπ

•  Γεμίζει κενά όλων των τύπων

•  Ιδιαίτερα χρήσιμο στη σφράγιση στενών ρωγμών  
(π.χ. αποκατάσταση παλαιών κτιρίων)

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο με βάση το DIN 4102-B2 – Κανονική ανάφλεξη

Aφρός 
πολυουρεθάνης 
1-συστατικού για 
πιστόλι εφαρμογής

Δεν περιέχει HFC

  Χαρακτηριστικά:
  •  Αφρός PU 2-συστατικών για 

τοποθετήσεις 

  •  Αποκτά τελικές αντοχές μετά από 1,5 
ώρα

  •  Δεν κολλά μετά από περίπου 20 λεπτά

  •  Κόβεται μετά από περίπου 40 λεπτά

  •  Είναι συμβατό σε συνέχεια με τα 
οικοδομικά υλικά τάξης Β2

  •  Δεν περιέχει HFC

  •  Παράγει αφρό 10 lt ανά Δοχείο των 
400 ml

Πεδία εφαρμογής: 
•  Τοποθέτηση και μόνωση κουφωμάτων από ξύλο, μέταλλο ή 

πλαστικό στην τοιχοποιία

•  Ιδανικό για την τοποθέτηση ξύλινων σκαλιών

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο με βάση το DIN 4102-B2 – Κανονική ανάφλεξη

Αφρός 2-
συστατικών 
PU
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OP930 OP940

OTTOPUROP930 OTTOPUROP940

OTTOPUR OP 930  500 ml 750 ml 
  Δοχείο σπρέι Δοχείο σπρέι 
Aerosol Can  OP930-83 OP930-85 

Μονάδα συσκ.  12/Κουτί 12/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα  672 504

OTTOPUR OP 940   750 ml
   Δοχείο σπρέι 
   OP940-85 

Μονάδα συσκ.   12/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   504

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Δεν περιέχει HFC

Χαρακτηριστικά:
•  Αφρός PU 1-συστατικού για μονώσεις και τοποθετήσεις

•  Είναι συμβατό σε συνέχεια με τα οικοδομικά υλικά τάξης Β2

•  Δεν περιέχει HFC

•  Παράγει αφρό 30/45 lt ανά Δοχείο των 750 ml

Πεδία εφαρμογής: 
•  Τοποθέτηση και μόνωση κουφωμάτων από ξύλο, μέταλλο ή 

πλαστικό στην τοιχοποιία

•  Τοποθέτηση και μόνωση εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων, 
παραθύρων κλπ

•  Γεμίζει κενά όλων των τύπων

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο με βάση το DIN 4102-B2 – Κανονική ανάφλεξη

Αφρός 1-συστατικού 
για τοποθέτηση και 
μόνωση

Δεν περιέχει HFC

Ηχομονωτικός και 
θερμομονωτικός 
αφρός

  Χαρακτηριστικά:
  •  Αφρός PU 1-συστατικού για μονώσεις 

και τοποθετήσεις

  •  Ηχομονωτικός, θερμομονωτικός

  •  Είναι συμβατός σε συνέχεια με τα 
οικοδομικά υλικά τάξης Β2

  •  Δεν διαλύεται και δεν αποσυντίθεται

  •  Δεν περιέχει HFC

  •  Παράγει αφρό 45 lt ανά Δοχείο των 
750 ml

Πεδία εφαρμογής: 
•  Ηχο/θερμομονωτική τοποθέτηση κουφωμάτων

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Ηχοαπορρόφηση σε αρμό σύμφωνα με τις οδηγίες ift 

(SC-01/2:2002-09), δοκιμάστηκε από το “Institut fur 
Fenstertechnik” 83026 Rosenheim, Germany

•  Αγωγιμότητα θερμότητας σύμφωνα με το (ΕΝ 12667), 
δοκιμάστηκε στο “Forschungsinsinstitut fur Warmeschutz”, 
Munich

•  Διαπερατότητα σε υδρατμούς σύμφωνα με το (DIN EN 
12086), δοκιμάστηκε στο “Forschungsinsinstitut fur 
Warmeschutz”, Munich

•  Δοκιμασμένο με βάση το DIN 4102-B2 – Κανονική ανάφλεξη
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OP950 OPCLEAN

OTTOPUROP950 OTTOPUR Cleaner

OTTOPUR OP 950   750 ml
   Aerosol-Can 
   OP950-85 

Μονάδα συσκ.   12/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   504

OTTOPUR Cleaner   500 ml
   Δοχείο σπρέι
    OPCLEAN-83

Μονάδα συσκ.    12/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα    672

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie de/englisch/service/daten/index.htm

Aφρός πολυουρεθάνης 
1-συστατικού  για 
περιμετρική εφαρμογή

  Χαρακτηριστικά:
  •  Αφρός PU 1-συστατικού 

  •  Καλή δυνατότητα εφαρμογής στη 
χρήση με πιστόλι αφρού

  •  Είναι συμβατό σε συνέχεια με τα 
οικοδομικά υλικά τάξης Β2

  •  Δεν περιέχει HFC

  •  Παράγει αφρό για περιμετρική σφρά-
γιση μέχρι και 13 τετ.μ. επιφάνειας 
τοίχου ανά φιάλη

  •  Ανθεκτικός στην υγρασία, δεν σαπίζει 
και έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση

•  Άριστη πρόσφυση στο μπετόν, στις ψυχρές ασφαλτικές 
βαφές και στα ασφαλτόπανα

Πεδία εφαρμογής:
•  Τοποθέτηση πλακών αφρού πολυστερίνης σαν περιμετρική 

μόνωση για στοιχεία σε επαφή με το χώμα

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο με βάση το DIN 4102-B2 – Κανονική ανάφλεξη

Σημείωση:
•  Να μη χρησιμοποιείται στην περίπτωση που έχουμε υπόγεια 

ύδατα με πίεση

Δεν περιέχει HFC

Νέο

Καθαριστικό για 
πιστόλια

  Χαρακτηριστικά:
  •  Καθαριστικό σε σπρέι

  •  Αναπληρώνει την λίπανση του 
πιστολιού

  Πεδία εφαρμογής: 
  •  Καθαρισμός πιστολιών αφρού 

πολυουρεθάνης

  •  Εξαιτίας της συσκευασίας του σε 
σπρέι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εύκολα

Παρατηρήσεις:
•  Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του OTTOPUR Cleaner 

από το πιστόλι αφρού με ειδική υποδοχή. Μεγαλύτερος 
χρόνος ζωής του πιστολιού, εξαιτίας της αναπλήρωσης της 
λίπανσης

•  Στεγνά υπολείμματα αφρού μπορούν να αφαιρεθούν μόνο 
μηχανικά

•  Προσοχή ! Το OTTOPUR Cleaner μπορεί να διαλύσει ή 
να αποχρωματίσει υποστρώματα (π.χ. βερνίκι, μπογιά, 
πλαστικά ή υφάσματα). Προτείνονται προκαταρκτικές 
δοκιμές σε μη ορατά σημεία

•  Μη χρησιμοποιείτε το καθαριστικό σε οικοδομικά στοιχεία ή 
οικοδομικά υλικά στα οποία θέλετε μετά να χρησιμοποιήσετε 
αφρό

•  Τα υπολείμματα αφρού μπορούν να δημιουργήσουν λεκέδες 
πάνω σε όλα τα υποστρώματα και στα ρούχα
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OPTU OTG

OTTOPUR Turbo OTTO Tiefengrund

OTTOPUR Turbo 2-comp.   2x105 ml 
Door Frame Foam   φυσίγγιο
   OPTU-21

Μονάδα συσκ.   16/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.120

OTTO Deep Primer 1 kg 5 kg 10 kg 20 kg 200 kg 
 Μπουκάλι Δοχείο Δοχείο Δοχείο Βαρέλι 
fair blue OTG-39 OTG-59 OTG-61 OTG-68 OTG-37

Μονάδα συσκ. 10/Κουτί 1 1 1 1 
Τεμάχια/παλέτα 360 96 48 24 2

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

  Χαρακτηριστικά:
  •  Αφρός PU 2-συστατικών για 

τοποθετήσεις

  •  Πολύ γρήγορο στέγνωμα

  •  Χωρίς προώθηση

  •  Σταθεροποιείται σε λίγα λεπτά

  •  Μπορεί να κοπεί στους 20C 
σε περίπου 5 λεπτά

•  Συμβατό σε συνέχεια με τα οικοδομικά υλικά τάξης Β2

•  Παράγει αφρό 5-6 lt ανά Δοχείο των 210 ml

Πεδία εφαρμογής: 
•  Τοποθέτηση και μόνωση κουφωμάτων από ξύλο, μέταλλο ή 

πλαστικό στην τοιχοποιία

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένο με βάση το DIN 4102-B2 – Κανονική ανάφλεξη

Παρατηρήσεις:
•  Χειροκίνητο πιστόλι H248 για τη χρήση της OPTU (δες 

σελ.111)

Αφρός PU 2-συστατικών 
για πόρτες 

Αστάρι ενίσχυσης 
επιφάνειας

Χαρακτηριστικά:
•  Αστάρι χωρίς διαλύτες για δάπεδα και τοίχους

•  Διεισδύει βαθιά στην επιφάνεια

•  Δημιουργεί ένα πολύ καλό συνδετικό στρώμα για επικείμενες 
επικαλύψεις

•  Αυξάνει την αντοχή σε μηχανικά φορτία και τη φυσική αντοχή 
της επιφάνειας

•  Βελτιώνει την πρόσφυση του σοβά, της κόλλας πλακιδίων 
και της ταπετσαρίας

•  Διευκολύνει την αφαίρεση της ταπετσαρίας, αν χρειαστεί, 
κατά την διάρκεια κάποιας ανακαίνισης

•  Διαλύεται 1:2 με νερό

 Πεδία εφαρμογής: 
•  Αστάρωμα και ενίσχυση απορροφητικών και μη επιφανειών

•  Το αστάρι πρέπει να εφαρμόζεται πριν από τις ακρυλικές 
επιστρώσεις, τις κόλλες πλακιδίων χωρίς διαλύτες του εμπο-
ρίου, τους σοβάδες και τα δάπεδα, πάνω σε γυψοσανίδα, 
γύψο, σπατουλαριστό, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, τού-
βλα, τοιχοποιία, σοβά, τσιμεντοκονία, ανυδριτικό και ασφαλ-
τικό δάπεδο, υλικά ασταρώματος και αυτοεπιπεδούμενα

•  Χρησιμοποιείται κατά την τοποθέτηση πλακιδίων σύμφωνα 
με το DIN 18157-1
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P83

OTTOCOLL ® P83

Χρώμα 310 ml Συσκ. 580 ml Συσκ.
 φυσίγγιο αλουμινίου
black P83-20-C04 με παραγγελία
grey P83-20-C02 P83-08-C02
white P83-20-C01 με παραγγελία
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα 1.200 600

  Χαρακτηριστικά:
  •  Κόλλα / σφραγιστικό με βάση την 

πολυουρεθάνη PU

  •  Στεγνώνοντας παρουσιάζει ελάχιστη 
συρρίκνωση

  •  Στεγνώνει χωρίς πρακτική συρρίκνω-
ση και χωρίς δημιουργία φυσαλίδων

  •  Ελαστικό υλικό – «απορροφά» τις 
τάσεις

  •  Μη διαβρωτικό στα μέταλλα – δεν 
περιέχει σιλικόνη

  •  Πολύ καλή συμπεριφορά στο βάψιμο, 
σύμφωνα με το DIN 52452

  •  Τρίβεται και βάφεται

•  Πολύ ανθεκτική σε φορτία κρούσεων, δόνησης και δυνάμεις 
απότριψης

•  Άριστη πρόσφυση σε πολλούς τύπους υλικών, όπως πλαστι-
κά, μέταλλα, ξύλο και τα παράγωγά του, πετρώματα, μπετόν

•  Ανθεκτική στο νερό, αλμυρό νερό, ασθενή οξέα και αλκαλικά 
διαλύματα, υδατοδιαλυτά καθαριστικά και σε περιστασιακή 
έκθεση σε βενζίνη και ορυκτέλαια

Πεδία εφαρμογής: 
•  Σφράγιση – κόλληση με απορρόφηση κίνησης, δόνησης

•  Ιδανικό για εξαερισμούς και air-condition

•  Σφράγιση – κόλληση σε αυτοκίνητα, καρότσες, container

•  Σφράγιση - κόλληση αρμών στο σώμα του αυτοκινήτου

Πολυουρεθανική PU 
κόλλα / σφραγιστικό

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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P84
         

P85

OTTOCOLL ® P84 OTTOCOLL ® P85

Χρώμα 500 ml πλαστικό 12 l PE 
 μπουκάλι Δοχείο 
fair beige P84-30-C68 P84-32-C68 

Μονάδα συσκ. 6/Κουτί 1
Τεμάχια/παλέτα 432 40

Χρώμα 310 ml 580 ml Συσκ.
 φυσίγγιο αλουμινίου 
beige P85-04-C16 P85-08-C16 
translucent* P85-04-C95 με παραγγελία

Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 600
*Ακολουθεί φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Εξαιρετικά 

δυνατή   

 πρόσφυση
Εξαιρετικά 

γρήγορο στέγνωμα και 

δυνατή πρόσφυση

Νέo Χρώμα 

translucent

Ιδανική PU κόλλα

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ρευστή κόλλα με βάση την 

πολυουρεθάνη PU

  •  Χωρίς διαλύτες

  •  Αδιάβροχη

  •  Ανθεκτική στον παγετό και σε θερ-
μοκρασίες από -30ºC έως +100ºC

  •  Μη διαβρωτική

  •  Χαμηλό ιξώδες

Πεδία εφαρμογής: 
•  Παραγωγή επίπλων κήπου και γωνιών παραθύρων

•  Παραγωγή ξύλων laminate για χώρους ελαφράς 
καταπόνησης

•  Παραγωγή στοιχείων laminate ή σάντουιτς, π.χ. για δια-
χωριστικούς τοίχους, στοιχεία θυρών, εξωτερικούς τοίχους 
προκατασκευασμένων σπιτιών, επιπρόσθετες κατασκευές 
σε οχήματα κλπ

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN ΕΝ 204-D4 – Κόλλη-

ση ανθεκτική στις καιρικές μεταβολές- στο Institute fur 
Fenstertechnik, 83026 Rosenheim, Germany

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το WATT91 (80C) – Κόλληση ξύ-
λου και παραγώγων του, ανθεκτική στη θερμοκρασία – στο 
ift-Institute fur Fenstertechnik, 83026 Rosenheim, Germany

Ιδανική PU κόλλα 
τοποθέτησης

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ανελαστική κόλλα με βάση την 

πολυουρεθάνη PU
  •  Εφαρμόζεται παντού
  •  Ανθεκτική στον παγετό και σε θερ-

μοκρασίες από -30 C έως + 100 C
  •  Εφαρμογή με ακρίβεια σημείου
  •  Μη διαβρωτική
  •  Τρίβεται, βάφεται και ξαναβάφεται
  •  Χωρίς διαλύτες
  •  Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα και 

πολύ δυνατή πρόσφυση
  •  Ουδέτερη οσμή

Πεδία εφαρμογής: 
•  Ισχυρή κόλληση ξύλου και παραγώγων του, π.χ. κόντρα 

πλακέ, plywood, ανακαίνιση σε σκάλες κλπ
•  Ισχυρή κόλληση μετάλλων, όπως αλουμίνιο, ανοξείδωτο 

ατσάλι, γαλβανισμένο ατσάλι, χαλκό
•  Κόλληση πετρωμάτων, φυσικών πετρών και κεραμικών
•  Κόλληση συνθετικών υλικών, π.χ. πλαστικοποιημένου PVC, 

ενισχυμένου πλαστικού κλπ
•  Κόλληση μονωτικών υλικών συμπεριλαμβανομένης και της 

πολυστερίνης 
•  Κόλληση πυρίμαχων πάνελ (ινοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ)

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•   Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN ΕΝ 204-D4 – Κόλλη-

ση ανθεκτική στις καιρικές μεταβολές- στο Institute fur 
Fenstertechnik, 83026 Rosenheim, Germany

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το WATT91 (80C) – Κόλληση 
ξύλου και παραγώγων του, ανθεκτική σε μεγάλο θερμο-
κρασιακό εύρος – στο ift-Institute fur Fenstertechnik, 83026 
Rosenheim, Germany
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P86

OTTOCOLL ® P86

Πρόσθετες πληροφορίες 
Στην κόλληση μετάλλων, το υλικό κόλλησης δεν πρέπει 
μόνο να στεγνώνει γρήγορα και σίγουρα, αλλά πρέπει να 
έχει και εξαιρετική πρόσφυση επάνω στα μέταλλα που χρη-
σιμοποιούνται. H OTTOCOLL® P86 είναι υλικό κόλλησης 
πολυουρεθανικής PU βάσης , άμεσα έτοιμο για εφαρμογή 
και εύκολο στη χρήση.
Το στέγνωμα του υλικού λαμβάνει χώρα με την χημική 
αντίδραση με την υγρασία, πράγμα που μπορεί να συμβεί 
και με τον ψεκασμό με νερό των επιφανειών που θα κολ-
ληθούν. Κατά το στέγνωμα δημιουργούνται μικρές ποσό-
τητες διοξειδίου του άνθρακα μέσα στη μάζα του υλικού και 
υπάρχει μικρή αύξηση του όγκου της OTTOCOLL® P86. 
Αυτή η ιδιότητα του υλικού επιτρέπει το γέμισμα ρηχών κε-
νών δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ισχυρή αγκύρωση 
των γωνιακών ενώσεων και των προφίλ του αλουμινίου. 
Η μεγάλη αντοχή των κολλήσεων γωνιακών ενώσεων της 
OTTOCOLL® P86 επιβεβαιώνεται από το πιστοποιητικό 
δοκιμής που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο για την Τεχνολο-
γία των Παραθύρων (“Institute for Window Technology”), 
Rosenheim, Γερμανίας (ift Rosenheim).

Χρώμα 310 ml 400 ml 580 ml 1,000 ml
 φυσίγγιο αλουμινίου αλουμινίου φυσίγγιο 

translucent P86-04-C95 με παραγγελία με παραγγελία με παραγγελία
white P86-04-C01 με παραγγελία P86-08-C01 P86-06-C01

Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 20/Κουτί 6/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900 600 240

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie de/englisch/service/daten/index.htm

Πολυουρεθανική 
PU κόλλα 1-συστα-
τικού για ενώσεις 
σε γωνίες

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ανελαστική κόλλα με βάση την 

πολυουρεθάνη PU
  •  Άριστη πρόσφυση σε μέταλλα
  •  Εύκολη στη χρήση
  •  Μεγάλος χρόνος δημιουργίας 

δέρματος
  •  Γεμίζει κενά, εξαιτίας της ελαφράς 

διόγκωσής της
  •  Οικονομική στην κατανάλωση
  •  Αντοχή στην Τάση μετά από 7 ημέρες 

– περίπου 14.000 Ν (πιστοποιητικό 
από το Institute fur Fenstertechnik, 
83026 Rosenheim, Germany)

Πεδία εφαρμογής: 
•  Κόλληση στις μεταλλοκατασκευές
•  Κόλληση ανθεκτική στις καιρικές μεταβολές, γωνιών σε 

μεταλλικά παράθυρα, μεταλλικές πόρτες και προσόψεις, 
καθώς και σε θερμοκήπια

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμή για την αντοχή στην Τάση από το ift Institute fur 

Fenstertechnik, 83026 Rosenheim, Germany
•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN ΕΝ 204-D4 – Κόλλη-

ση ανθεκτική στις καιρικές μεταβολές- στο Institute fur 
Fenstertechnik, 83026 Rosenheim, Germany

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το WATT91 (80ºC) – Κόλληση 
ξύλου και παραγώγων του, ανθεκτική στις θερμοκρασί-
ες δοκιμών – στο ift-Institute fur Fenstertechnik, 83026 
Rosenheim, Germany
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P270

OTTOCOLL® P270

Πρόσθετες πληροφορίες 
Δημιουργία αεροστεγών συνδέσεων σε επιβραδυντές 
υδρατμών και σε φράγματα υδρατμών, πάνω σε 
απορροφητικές επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν και 
ακατέργαστο ξύλο.

Υγρή μέθοδος:

1.  Στερέωση φράγματος 
υδρατμών στη θέση του με 
κολλητική ταινία. Αφαίρεση 
του φράγματος αμέσως 
μετά την τοποθέτηση σε 
γραμμές πάχους 8 mm 
της OTTOCOLL® P720. 

3.  Τοποθέτηση με ελα-
φριά πίεση του φράγμα-
τος επάνω στην γραμμή 
του υλικού. ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η πίεση να είναι τόση ώστε 
το πάχος της γραμμής της 
OTTOCOLL® P720 να 
είναι τουλάχιστον 4 mm.

2.  Εφαρμογή του φράγμα-
τος υδρατμών με βρόγχο 
για την αντιστάθμιση των 
κινήσεων του κτιρίου.

OTTOTAPE D-25-I
γύρω από εισόδους

OTTOTAPE E-40-I
σε επικαλύψεις

OTTOCOLL® P270
σε σοβατισμένο τοίχο από τούβλα

Βρόγχος αντι-
στάθμισης

Γραμμή  
OTTOCOLL® P720

Φράγμα υδρατμών

Εσωτερικός  
σοβάς

Χρώμα 310 ml 580 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου 
lightblue P270-04-C987 P270-08-C987 
 
 
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί  
Τεμάχια/παλέτα 1.200 880

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Κόλλα διασποράς 
για ταινίες

  Χαρακτηριστικά:
  •  Έτοιμη για χρήση ελαστομερής κόλλα, 

βάσης υδατικού αιωρήματος και 
εστερικής ρητίνης

  •  Χωρίς διαλύτες, έντονα κολλητι-
κή, αντισταθμιστική ανωμαλιών 
επιφανείας και ελαστική 

  •  Δυνατότητα κόλλησης ανθεκτικής στο 
χρόνο

  •  Σταθερότητα στην πάροδο του χρόνου
  •  Ακολουθεί την κίνηση του κτιρίου
  •  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη 

χρήση σφικτήρων

Πεδία εφαρμογής: 
•  Αεροστεγές ενδιάμεσο συνδετικό του επιβραδυντής 

διάχυσης υδρατμών και σφραγιστικά τμών σύμφωνα με το 
DIN 4108
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P270/D25I
         

P270/E40I

OTTOTAPE D25I
Penetration

OTTOTAPE E40I
Overlapping

Χρώμα  Μονάδα συσκ.s
  60 mm wide  
green  D-25-I 

Μονάδα συσκ.  10 25-metre reels/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  36 Κουτίes

Χρώμα  Μονάδα συσκ.s
  60 mm wide  
red  E-40-I 

Μονάδα συσκ.  10 40-metre reels/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  36 Κουτίes

Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Νέα Νέα

Σημεία διαπερατότητας
Αυτοκόλλητη ταινία για 
επιβραδυντές και
φράγματα ατμών 

Χαρακτηριστικά:
•  Αυτοκόλλητη ταινία μονής όψεως
•  Ταινία με ενσωματωμένο ύφασμα που εκτείνεται σταυρωτά
•  Παχύ στρώμα κόλλας
•  Θερμοκρασία εφαρμογής μέχρι – 10 C
•  Μεγάλη δύναμη πρόσφυσης σε όλες τις άγριες επιφάνειες
•  Αντοχή στη γήρανση
•  Πολύ χαμηλή ευαισθησία στους ατμούς

Πεδία εφαρμογής: 
•  Σφράγιση σημείων διαπερατότητας σε καμινάδες, αγωγούς 

εξαερισμού, δοκάρια κλπ
•  Μόνιμες αεροστεγής σφραγίσεις  σύμφωνα με το DIN 4108-7
•  Κόλληση με επικάλυψη επιβραδυντών και φραγμάτων ατμών 

και μόνωση υλικών σύμφωνα με το DIN 4108-7
•  Σύνδεση αρμών σε ξύλινα πάνελ

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Ανταποκρίθηκε με επιτυχία στον έλεγχο  για επικίνδυνα 

συστατικά “TOXPROOF” από το TUV Rhineland

Ειδικές σημειώσεις:
•  Οι επιβραδυντές ατμών / φράγματα ατμών και τα μονωτικά 

υλικά πρέπει να έχουν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή, 
αλλιώς θα έχουν πολύ μικρή δυνατότητα αντοχής σε φορτία 
εξαιτίας του διαχωρισμού των διαφόρων στρωμάτων

•  Προσοχή: να μη χρησιμοποιείται σε κατασκευές όπως σά-
ουνα και κολυμβητικές δεξαμενές

Χαρακτηριστικά:
•  Αυτοκόλλητη ταινία μονής όψεως
•  Φορέας ταινίας από ειδικό χαρτί
•  Κόβεται με το χέρι.
•  Παχύ στρώμα κόλλας
•  Θερμοκρασία εφαρμογής μέχρι – 10 C
•  Μεγάλη δύναμη πρόσφυσης σε όλες τις άγριες επιφάνειες
•  Αντοχή στη γήρανση
•  Σχεδόν εντελώς ανθεκτικό στην υγρασία

Πεδία εφαρμογής: 
•  Μόνιμες αεροστεγής σφραγίσεις  σύμφωνα με το DIN 4108-7
•  Κόλληση με επικάλυψη επιβραδυντών, φραγμάτων ατμών 

και μόνωση υλικών σύμφωνα με το DIN 4108-7
•  Σύνδεση αρμών σε ξύλινα πάνελ

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Ανταποκρίθηκε με επιτυχία στον έλεγχο για επικίνδυνα 

συστατικά “TOXPROOF” από το TUV Rhineland

Ειδικές σημειώσεις:
•  Οι επιβραδυντές ατμών / φράγματα ατμών και τα μονωτικά 

υλικά πρέπει να έχουν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή, 
αλλιώς θα έχουν πολύ μικρή δυνατότητα αντοχής σε φορτία 
εξαιτίας του διαχωρισμού των διαφόρων στρωμάτων

•  Προσοχή: να μη χρησιμοποιείται σε κατασκευές όπως 
σάουνα και κολυμβητικές δεξαμενές

Σημεία επικάλυψης Αυτοκόλλητη 
ταινία για επιβραδυντές και
Φράγματα ατμών
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P305P300

OTTOSEAL ® P305OTTOSEAL ® P 300

Χρώμα   600 ml Συσκ. 
   αλουμινίου
black   P305-19-C04
concrete grey   P305-19-C56
dark brown   P305-19-C49
light grey   P305-19-C38
middle-grey   P305-19-C78
mortar grey   P305-19-C102
white   P305-19-C01
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   880 

Χρώμα   600 ml Συσκ. 
   αλουμινίου 
concrete grey   P300-19-C56 
middle-grey   P300-19-C78
white   P300-19-C01

    
    
    
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   880 

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό πολυουρεθάνης, δεν 

περιέχει σιλικόνη
  •  Στεγνώνει χωρίς τη δημιουργία 

φυσαλίδων
  •  Πολύ καλή συμπεριφορά στο βάψιμο, 

σύμφωνα με το DIN 52452
  •  Διατίθεται σε 7 χρώματα
Πεδία εφαρμογής: 
•  Κατασκευαστικοί αρμοί κτιρίων σύμφωνοι με το DIN 18540-F
•  Αρμοί διαστολής και σύνδεσης σε μπετόν και προκατασκευ-

ασμένα πάνελ από μπετόν
•  Σφράγιση προσόψεων, μεταλλικών κατασκευών, αίθριων, 

μπαλκονιών, συνδέσεις θυρών και παραθύρων, και στοιχεία 
παραπέτων

•  Μέγιστο πλάτος αρμών 35 mm
Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με το DIN 

18540-F από το Suddeutsche Kunststoff-Zentrum in 
Wurzburg,Germany

Εξαιρετικό 
σφραγιστικό PU

 

Ωρίμανση χωρίς 

 δημιουργία  

  φυσσαλίδων

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Σταθερό 
σφραγιστικό PU

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
  •  Πολύ καλή συμπεριφορά στο βάψιμο, 

σύμφωνα με το DIN 52452
  •  Δεν περιέχει σιλικόνη

Πεδία εφαρμογής: 
•  Κατασκευαστικοί αρμοί κτιρίων σύμφωνοι με το DIN 18540-F
•  Αρμοί διαστολής και σύνδεσης σε μπετόν και 

προκατασκευασμένα πάνελ από μπετόν
•  Σφράγιση προσόψεων, μεταλλικών κατασκευών, αίθριων, 

μπαλκονιών, συνδέσεις θυρών και παραθύρων, και στοιχεία 
παραπέτων

•  Μέγιστο πλάτος αρμών 35 mm

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με το DIN 

18540-F από το Suddeutsche Kunststoff-Zentrum in 
Wurzburg,Germany

Παρατηρήσεις:
•  Σε άνισες και πορώδεις επιφάνειες και /ή σε υψηλές 

θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία μπορεί να σχηματιστούν 
φυσαλίδες μέσα στο σφραγιστικό. Για οριακές καταστάσεις 
εφαρμογής προτείνουμε P305

C01  
white

C38  
light grey

C102
mortar grey

C56
concrete grey

C78
middle-grey

C49
dark brown

C04
black
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P340

OTTOCOLL ® Rapid

Χρώμα   310 ml- 
   φυσίγγιο 
beige    P340-04-C1038

Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200 

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ανελαστική κόλλα πολυουρεθανικής 

βάσης
  •  Ταχύτατο στέγνωμα
  •  Πολύ ισχυρή κόλληση
  •  Μικρός χρόνος πίεσης συναρμογής
  •  Μεγάλο εύρος εφαρμογών
  •  Δεν περιέχει διαλύτες
  •  Άοσμη
  •  Μη διαβρωτική

Πεδία εφαρμογής: 
•  Για κατασκευή, μοντάρισμα σε εσωτερικές εφαρμογές
•  Για κόλληση, συναρμολόγηση, επισκευή υλικών, όπως 

ξύλο και παράγωγά του, μέταλλα (αλουμίνιο, ανοξείδωτο, 
χαλκό κλπ.), πέτρες, μάρμαρα, κεραμικά, πλακίδια, τούβλα, 
πλαστικά (σκληρό PVC, GFK κλπ), μονωτικά υλικά  
(πολυστερίνη, PU κλπ), πυρίμαχα πάνελ (γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες κλπ)

•  Προσοχή! Να μη χρησιμοποιείται σε αρμούς γυψοσανίδων

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•   Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN ΕΝ 204-D4 – Κόλλη-

ση ανθεκτική στις καιρικές μεταβολές- στο Institute fur 
Fenstertechnik, 83026 Rosenheim, Germany

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το WATT91 (80C) – Κόλληση 
ξύλου και παραγώγων του, ανθεκτική στις θερμοκρασίες 
των δοκιμών – στο ift-Institute fur Fenstertechnik, 83026 
Rosenheim, Germany

Ισχυρή, υπερταχείας 
πήξεως κόλλα (PU)

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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P410

OTTOCOLL ® P410

Χρώμα 12 l PE  200 l 1,000 l 
 Δοχείο Βαρέλι Container
brown P410-32-C05 με παραγγελία με παραγγελία

Μονάδα συσκ. 1 1 1 
Τεμάχια/παλέτα 40 2 1

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index htm

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ρευστή κόλλα με βάση 

την πολυουρεθάνη PU
  •  Μεγάλα περιθώρια χρό-

νου εργασίας κατά την 
εφαρμογή του υλικού

  •  Χωρίς διαλύτες
  •  Ανθεκτική στις καιρικές 

μεταβολές
  •  Μή διαβρωτική
  •  Χαμηλό ιξώδες
  •  Στεγνώνει γρήγορα, 

μικρός χρόνος πίεσης 
συναρμογής

  •  Ιδανική για αυτοματο-
ποιημένη παραγωγή

Πεδία εφαρμογής: 
•  Παραγωγή στοιχείων σάντουιτς, πχ. για πόρτες, διαχωριστι-

κούς τοίχους, στοιχεία προσόψεων κλπ.
•  Πολύ καλό για κόλληση στοιχείων με μεγάλες επιφάνειες, 

π.χ. για προκατασκευασμένα σπίτια, κατασκευή καροτσιών 
και container

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN ΕΝ 204-D4 – Κόλλη-

ση ανθεκτική στις καιρικές μεταβολές- στο Institute fur 
Fenstertechnik, 83026 Rosenheim, Germany

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το WATT91 (80C) – Κόλληση 
ξύλου και παραγώγων του, ανθεκτική στις θερμοκρασίες 
των δοκιμών – στο ift-Institute fur Fenstertechnik, 83026 
Rosenheim, Germany

Ειδική PU κόλλα 
για συμπιεσμένα 
στοιχεία πολλαπλών 
επιστρώσεων 
(σάντουιτς)
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P520

OTTOCOLL ® P520

Πρόσθετες πληροφορίες 
Οι μόνιμες συνδέσεις των προφίλ των πλαισίων και των 
γωνιακών υποστηριγμάτων στα κουφώματα, απαιτούν 
κόλλα η οποία παρέχει όχι μόνο πολύ γρήγορη και σίγουρη 
ωρίμανση, αλλά πάνω από όλα εξαιρετική πρόσφυση στα 
μέταλλα που χρησιμοποιούνται.
Η ισχυρότατη πρόσφυση των γωνιακών ενώσεων με 
OTTOCOLL® P520 επιβεβαιώνεται από τα πιστοποιητικά 
δοκιμών του Ινστιτούτου για την Τεχνολογία των Παραθύ-
ρων ,Rosenheim , Γερμανία (ift Rosenheim). Στη δοκιμή 
αυτή, η γωνιακή σύνδεση δοκιμάστηκε με φορτία σχεδόν 
600 κιλών μόλις 24 ώρες μετά την εφαρμογή της. Μετά την 
πάροδο 7 ημερών το φορτίο της δοκιμής έφτασε μέχρι τα 
1.400 κιλά περίπου.
Το ακροφύσιο της στατικής ανάμιξης που υπάρχει πάνω 
στο δίδυμο φυσίγγιο της OTTOCOLL® P520, απλοποιεί την 
χρήση της και διασφαλίζει την σωστή αναλογία και ομογενή 
μίξη των συστατικών της.
Όταν η OTTOCOLL® P520 στεγνώσει δεν είναι εύθραυστη 
και η κόλληση είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε δυνατά χτυπήμα-
τα και μηχανικές καταπονήσεις.

Χρώμα  2 x190 ml 2x310 ml 
  φυσίγγιο φυσίγγιο
cream-white  P520-15-C635 P520-16-C635
darkbrown  P520-15-C49 P520-16-C49
RAL 9016  P520-15-C9016 P520-16-C9016
Μονάδα συσκ.  10/Κουτί 10/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα  600 600

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Πολυουρεθανική κόλλα 
2-συστατικών για 
ενώσεις γωνιών

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ανελαστική κόλλα πολυ-

ουρεθανικής βάσης
  •  Εξαιρετική πρόσφυση 

σε μέταλλα
  •  Σίγουρη τοποθέτηση με 

συσκευασία 2 φυσιγγίων
  •  Στεγνώνει γρήγορα και 

χωρίς συρρίκνωση, ακό-
μη και σε παχιά στρώση

  •  Πολύ μεγάλη αντοχή 
στην τάση μετά από 24 
ώρες – περίπου 14.000 
Ν (πιστοποιητικό δοκι-
μής από το ift-Institute 
fur Fenstertechnik, 
83026 Rosenheim, 
Germany)

Πεδία εφαρμογής:
•  Κολλήσεις σε μεταλλικές κατασκευές
•  Κολλήσεις, ανθεκτικές στις καιρικές μεταβολές, γωνιών και 

μεταλλικών παραθύρων, μεταλλικών θυρών και προσόψεων, 
θερμοκηπίων 

•  Ιδανικό για ισχυρή κόλληση διαφορετικών υλικών, όπως 
ξύλο, μέταλλο, συνθετικά υλικά, πέτρα κλπ

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN ΕΝ 204-D4 – Κόλλη-

ση ανθεκτική στις καιρικές μεταβολές- στο Institute fur 
Fenstertechnik, 83026 Rosenheim, Germany

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το WATT91 (80C) – Κόλληση 
ξύλου και παραγώγων του, ανθεκτική στις θερμοκρασίες 
των δοκιμών – στο ift-Institute fur Fenstertechnik, 83026 
Rosenheim, Germany
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S7 S9

OTTOSEAL ® S7 OTTOSEAL ® S9

Χρώμα 310 ml 580 ml Συσκ.
 φυσίγγιο αλουμινίου 
black S7-04-C04 S7-08-C04 

Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 600

Χρώμα 310 ml 580 ml 20 l 60 l 200 l 
 φυσίγγιο αλουμινίου Δοχείο Δοχείο βαρέλι 
black S9-04-C04 S9-08-C04  με παραγγελία με παραγγελία με παραγγελία

Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί  1 1 1
Τεμάχια/παλέτα 1.200 600 16 6 2

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index htm

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ουδέτερη RTV-1 σφραγιστική σιλικόνη
  •  Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία
  •  Μεγάλη αντοχή στο ράγισμα και την 

απόξεση
  •  Άριστη πρόσφυση σε κατασκευαστικά 

υλικά
  •  Πολύ μεγάλη συμβατότητα με 

αποστάτες από αλουμίνιο και 
γαλβανισμένο ατσάλι

  •  Μη διαβρωτική
  •  Συμβατή με ταινίες PVB για μονάδες 

γυαλιού laminate

Πεδία εφαρμογής:
•  Δεύτερη σφράγιση στην κατασκευή μονάδων μονωτικού 

γυαλιού ανθεκτικού στην UV, σε συνδυασμό με πρώτη 
σφράγιση με βουτιλικό λάστιχο

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN 1286, Μέρος 1 για μονά-

δες μονωτικού γυαλιού από το ift-Institute fur Fenstertechnik, 
83026 Rosenheim, Germany

Παρατηρήσεις:
•  Για χρήση σε φράγμα υδρατμών, πρέπει να προηγείται 

κατάλληλη σφράγιση από π.χ. βουτιλικό λάστιχο
•  Διατίθεται, επιπλέον, και μία 2-συστατικών σιλικόνη 

σφράγισης ακμών: S42

Σιλικόνη για σφρα-
γίσεις ανθεκτικές 
στις καιρικές συνθή-
κες

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ουδέτερη RTV-1 σφραγιστική σιλικόνη
  •  Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές 

μεταβολές, στη γήρανση, το όζον και 
τη UV ακτινοβολία

  •  Βουλκανίζεται γρήγορα, μη 
διαβρωτική, μεγάλος χρόνος 
δημιουργίας δέρματος

  •  Φιλική στο χρήστη με μάτ επιφάνεια
  •  Πολύ μεγάλη αντοχή σε μηχανικές 

καταπονήσεις, στην απόξεση και το 
σχίσιμο

  •  Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε γυα-
λί, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, χαλκό, 
γαλβανισμένο ατσάλι, μπετόν, 
τοιχοποιία και κεραμικά

•  Συμβατή με ταινίες PVB για μονάδες γυαλιού laminate
•  Συμβατή για σφραγίσεις ακμών με σιλικόνη σε μονωτικό 

γυαλί
•  Συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του DIN 18540

Πεδία εφαρμογής:
•  Ειδικά φτιαγμένη για σφραγίσεις ανθεκτικές στις καιρικές 

μεταβολές σε δομικές, γωνιακές υαλοκατασκευές, σε 
υαλοροφές και θερμοκήπια

•  Ιδανική για αρμούς σε μονωτικό γυαλί και υαλοστοιχεία 
laminate, καθώς και σε γυαλί υψηλών θερμοκρασιών. Για 
την περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα

•  Δεν συνιστάται για κόλληση σε δομικές υαλοκατασκευές.  
Για την περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Ακολουθεί τις απαιτήσεις του ISO 11600 25-LM

Σιλικόνη 1-συστατι-
κού για σφράγιση 
ακμών μονωτικού 
γυαλιού
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S10

OTTOSEAL ® S 10

Χρώμα  310 ml 
  φυσίγγιο
black  S10-04-C04
grey  S10-04-C02
transparent  S10-04-C00
white  S10-04-C01
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ουδέτερη RTV-1 σφραγιστική κόλλα 

σιλικόνη 
  •  Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές 

μεταβολές, στη γήρανση και τη UV 
ακτινοβολία

  •  Άριστη πρόσφυση σε κατασκευαστι-
κά υλικά, όπως γυαλί, ανοξείδωτα, 
αλουμίνια κλ.

  •  Μη διαβρωτική
  Πεδία εφαρμογής:
  •  Σφράγιση συνδετικών αρμών και αρ-

μών κίνησης στην κατασκευή κτιρίων
•  Εξαιρετική σφράγιση για καιρικές συνθήκες σε υαλοκατα-

σκευές, προσόψεις, γωνιακές υαλοκατασκευές, υαλοροφές 
και θερμοκήπια

•  Ιδανικό για αρμούς σε γυάλινα laminate στοιχεία και 
πυρίμαχο γυαλί. Για την τελευταία περίπτωση επικοινωνήστε 
με το Τεχνικό Τμήμα

•  Τοποθέτηση προστατευτικού γυαλιού για ακτίνες Χ
•  Ελαστική σφράγιση και κόλληση στη βιομηχανία ηλεκτρικών, 

στις μηχανολογικές κατασκευές, στην κατασκευή αυτοκινή-
των και πλοίων

•  Δεν συνιστάται για δομικές υαλοκατασκευές. Για την περί-
πτωση αυτή επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Πιστοποιητικό της Rohm/Darmstadt που αφορά τη συμβατό-

τητα για την επαφή με μη προσυμπιεσμένο ακρυλικό γυαλί
•  Δοκιμασμένη και προτεινόμενη από τη Schott Desag AG 

Deutsches Spezialglas, D-31073 Grunenplan, για την 
τοποθέτηση προστατευτικών γυαλιών RD 50 και RD 30 για 
τις ακτίνες Χ

Κατασκευαστική 
κόλλα σιλικόνη

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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S16

Πρόσθετες πληροφορίες 
Η κόλληση καθρεφτών επάνω σε κεραμικά, γυαλί, πλαστι-
κά, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ξύλο, μπετόν, σοβά, τοιχοποιία, 
γυψοσανίδες, κυψελωτό μπετόν ή ακατέργαστο ξύλο πρέπει 
να γίνεται με ταυτόχρονη απορρόφηση πιθανών κραδασμών. 
Οι ανακλαστικές επιφάνειες των περισσοτέρων καθρεφτών 
του εμπορίου δεν χρειάζεται να ασταρωθούν. Το αστάρι OTTO 
Primer 1105 πρέπει να εφαρμοστεί πλούσιο σε παχιά στρώση 
επάνω σε υποστρώματα από ανόργανα υλικά. Ο αερισμός του 
ασταριού αυτού διαρκεί τουλάχιστον 30 λεπτά. Οι μοριοσανίδες 
με επικάλυψη πρέπει να ασταρώνονται με OTTO Primer 1216. 
Εάν οι επιφάνειες κόλλησης δεν αναφέρονται μεταξύ των πα-
ραπάνω , επικο νωνήστε με το Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών 
της εταιρείας μας. 
Ποτέ μην εφαρμόζετε την OTTOCOLL® S16 σημειακά ή σε 
όλη την επιφάνεια του καθρέφτη, αλλά πάντοτε εφαρμόζετε σε 
κάθετες γραμμές. Η κόλληση ενός τετραγωνικού μέτρου καθρέ-
φτη απαιτεί τουλάχιστον 3 κάθετες γραμμές κόλλας πάχους πε-
ρίπου 10 mm η καθεμία. Αυτό επιτρέπει την επαρκή κυκλοφο-
ρία του αέρα που χρειάζεται για τον βουλκανισμό της κόλλας. 
Η ελάχιστη απόσταση που απαιτείται ανάμεσα στον καθρέφτη 
και στο υπόστρωμα είναι 1,6 mm και μπορεί να τηρηθεί με 
ειδικούς αυτοκόλλητους αποστάτες. Το στερέωμα του καθρέφτη 
μέχρι το τελικό στέγνωμα της κόλλας (τουλάχιστον 48 ώρες) 
γίνεται με κολλητική ταινία , ξυλαράκια ή σφήνες. Για το σφρά-
γισμα των εξωτερικών ακμών του καθρέφτη σε συνδυασμό με 
φυσικές πέτρες χρησιμοποιούμε την OTTOSEAL® S70 , ενώ 
σε συνδυασμό με άλλα υλικά όπως κεραμικά, μέταλλα, γυαλί 
κλπ. συνιστάται η OTTOSEAL® S120 και OTTOSEAL® S121 . 
Η σφράγιση των εξωτερικών ακμών του καθρέφτη πρέπει να 
γίνεται μόνο μετά το τελικό στέγνωμα της OTTOCOLL® S16 
(οπότε θα έχουν απελευθερωθεί και όλα τα υποπροιόντα του 
βουλκανισμού). Αυτό διαρκεί 7 ημέρες. Καθρέφτες με υαλωμέ-

νη την πίσω επιφάνειά 
τους σφραγίζονται 
μόνο στις κάθετες 
ακμές τους για να 
αποφεύγονται ζημιές 
στην ανακλαστική επι-
φάνεια του καθρέφτη 
από την δημιουργία 
υγροποιήσεων.

OTTOCOLL ® S16

Χρώμα  310 ml 
  φυσίγγιο 
mint-white  S16-04-C97 

Μονάδα συσκ.  20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα  1.200

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Σιλικόνη για 
καθρέφτες

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σιλικόνη κόλλα RTV-1 ουδέτερου 

βουλκανισμού με βάση ομάδα άλκοξυ
  •  Πρόσφυση χωρίς αστάρι, σε όλες 

τις εμπορικά διαθέσιμες επικαλύψεις 
καθρεπτών 

  •  Δε διαβρώνει τις επικαλύψεις των 
καθρεφτών

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Δυνατή κόλληση καθρεφτών σε υλικά, 

όπως κεραμικά, γυαλί, πλαστικά, ανο-
ξείδωτο, αλουμίνιο, ξύλο, μπετόν κλπ

  •  Ιδανικό και για κόλληση καθρεφτών 
Plexiglas

Παρατηρήσεις:
•  Με την OTTOSEAL® S16 μπορούν να κολληθούν μόνο 

οι καθρέφτες που η ανακλαστική και προστατευτική τους 
επιφάνεια ακολουθεί το DIN 1238 5.1 και το DIN 1036. Εάν 
υπάρχει αμφιβολία, είναι σημαντικό να πάρετε τις απαραίτη-
τες πληροφορίες από τον κατασκευαστή

•  Ορυκτές επιφάνειες, όπως μπετόν, σοβάς, τοιχοποιία, 
τσιμεντοσανίδα, πορομπετόν, καθώς και ακατέργαστο ξύλο, 
πρέπει να ασταρώνονται με το OTTO Primer 1105. Η χρήση 
αυτού του ασταριού – φράγματος δεν βοηθά μόνο στην 
πρόσφυση, αλλά παρέχει και την αυστηρά απαιτούμενη 
αντίσταση στα αλκάλια. Εάν δεν υπάρχει αλκαλικό φράγμα, 
μπορεί, σε συνδυασμό με την υγρασία, να καταστραφεί η 
πίσω πλευρά του καθρέφτη
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S17

OTTOSEAL ® S17

Πρόσθετες πληροφορίες
Η διαφορά ανάμεσα στα δύο σφραγιστικά σιλικόνης 
υψηλών θερμοκρασιών S17 και S25 βρίσκεται στον τύπο 
βουλκανισμού :
Το OTTOSEAL® S17 είναι σιλικόνη ουδέτερου βουλκα-
νισμού με βάση την οξίμη και το OTTOSEAL® S25 είναι 
σιλικόνη οξικού βουλκανισμού.
Η υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι +285 C του 
OTTOSEAL® S17, συνδυάζεται με το γεγονός ότι το σφρα-
γιστικό υλικό δεν είναι διαβρωτικό. Η μεγάλη αντοχή του 
υλικού στη χάραξη και στη ρηγμάτωση αποδεικνύεται από 
τον υψηλό βαθμό Σκληρότητας Shore – A περίπου 35. 
Αυτές οι συνδυασμένες ιδιότητες έχουν σαν αποτέλεσμα 
ένα σφραγιστικό κατάλληλο για χρήση σε δύσκολες εφαρ-
μογές, π.χ. μηχανές και συστήματα μετάδοσης κίνησης.

Χρώμα 310 ml 580 ml Συσκ.
 φυσίγγιο αλουμινίου 
red-brown S17-04-C65 με παραγγελία 

Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα 1.200 600

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Ουδέτερη σιλικόνη 
υψηλών θερμοκρασιών

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη 

ουδέτερου βουλκανισμού
  •  Μακροπρόθεσμη αντοχή σε υψηλές 

θερμοκρασίες μέχρι +285ºC (545 F)
  •  Στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα
  •  Μη διαβρωτική

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Ισχυρή κόλληση και σφράγιση ανθεκτι-

κή σε υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. σε 
χυτά τμήματα θερμαντικών μπόιλερ, 
εξαγωγών καυσαερίων, πλακιδίων 
θερμαστρών ξύλου κλπ.

  •  Χρήσιμη σε εφαρμογές στην αυτοκι-
νητοβιομηχανία, για μηχανές, κιβώτια 
ταχυτήτων κλπ

Παρατηρήσεις:
•  Η OTTOSEAL® S17 δεν είναι σιλικόνη για εφαρμογές πυρο-

προστασίας. Για την περίπτωση αυτή προτείνεται η S94
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S18

OTTOSEAL ® S18

* = περιέχει επιπλέον μυκηκτόνο

Πρόσθετες πληροφορίες 
Οι σφραγίσεις αρμών διαστολής που θα είναι μόνιμα κάτω από το 
νερό πρέπει να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση :
Το πλάτος τέτοιων αρμών είναι κατά προτίμηση 10-15 mm και το 
βάθος πρέπει να περιορίζεται με χρήση του υλικού προγεμίσμα-
τος (κορδόνι ΡΕ) στα 6-8 mm.
Πριν τη σφράγιση, οι πλευρές των αρμών πρέπει να καθαριστούν 
από σαθρά υλικά , σκόνη, υπολείμματα κόλλας και από λιπα-
ρούς λεκέδες ή ελαιώδη υλικά. Οι πλευρές των αρμών πρέπει 
να είναι στεγνές γιατί ένα λεπτό στρώμα υγρασίας θα δρούσε 
ως παράγοντας αποκόλλησης. Οι ακμές των αρμών πρέπει να 
καλύπτονται κατά την εφαρμογή του σφραγιστικού. Πλευρές αρ-
μών από απορροφητικά υλικά πρέπει να ασταρώνονται με OTTO 
Primer 1218. Αυτό το αστάρι εφαρμόζεται αδιάλυτο στις πλευρές 
με βούρτσα. Μετά το στέγνωμα του ασταριού και την εφαρμογή 
του OTTOSEAL® S18, το σφραγιστικό λειαίνεται με την χρήση 
σπάτουλας και λειαντικού υγρού OTTO Smoothing Agent εντός 
περίπου 6 λεπτών, δηλ. πρ ν αρχίσει η δημιουργία «δέρματος». 
Στην ιδανική περίπτωση, η κολυμβητική δεξαμενή δεν πρέπει να 
γεμίσει πρ ν την πάροδο 2 εβδομάδων από την τοποθέτηση του 
OTTOSEAL® S18. Μετά την τελική ωρίμανση του σφραγιστικού 
και το γέμισμα της κολυμβητικής δεξαμενής με νερό για πρώτη 
φορά, πρέπει να γίνει άμεση περιοδική χλωρίωση με 2mg/l για 
2 ημέρες. Κατά την διάρκεια αυτών των ημερών η τιμή του pH 
διαμορφώνεται μεταξύ 7,0 και 7,2 για να πετύχουμε το καλύτερο 
δυνατόν αποτέλεσμα απολύμανσης. Στην περαιτέρω λειτουργία 
της δεξαμενής η συγκέντρωση ελεύθερου χλωρίου πρέπει να 
είναι μεταξύ 0,3 – 0,6 mg/lt (σε ανακύκλωση χλιαρού νερού 0,7 
-1,0 mg/lt) και η τιμή του pH μεταξύ 6,5 και 7,6 ( ιδανικές τιμές 7,0 
– 7,2). Η ανακύκλωση του νερού πρέπει να προσαρμόζεται έτσι 
ώστε το νερό να τρέχει σταθερά στις υπερχειλίσεις ή στα skimmer 
στις πλευρές της πισίνας. Εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης, 
όπως η UV ακτινοβολία ή ο οζονισμός, δεν έχουν ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα στην καταπολέμηση ανάπτυξης φυκομυκήτων.C01

white *
C77

silk grey*
C02
grey*

Χρώμα  310 ml 
  φυσίγγιο 
grey*  S18-04-C02 
silk grey*  S18-04-C77
white*  S18-04-C01
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη 

ουδέτερου βουλκανισμού
  •  Εξαιρετικά ανθεκτική σε συνθήκες 

μόνιμης υγρασίας
  •  Περιέχει μεγάλη ποσότητα 

μυκητοκτόνου
  •  Υψηλή αντοχή στην απόξεση
  •  Ανθεκτική στο χλώριο, στις περιεκτικό-

τητες που απαιτούνται για τις απολυ-
μάνσεις στις πισίνες

  •  Μη διαβρωτική
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

μεταβολές και τη γήρανση
  •  Δυνατή πρόσφυση σε πολλά υπο-

στρώματα σε συνδυασμό με αστάρι

Πεδία εφαρμογής:
•  Ειδική σιλικόνη για σφραγίσεις αρμολογήσεις κάτω από το 

νερό σε πισίνες, δεξαμενές κλπ

Παρατηρήσεις:
•  Η OTTOSEAL® S18 δεν συνιστάται για δεξαμενές πόσιμου 

νερού. Για την περίπτωση αυτή προτείνεται χρήση της S27
•  Η OTTOSEAL® S18 δεν συνιστάται για ενυδρεία. Για την 

περίπτωση αυτή προτείνεται χρήση της S28
•  Η OTTOSEAL® S18 δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μάρμα-

ρα και φυσικές πέτρες σε πισίνες. Για την περίπτωση αυτή 
προτείνεται χρήση της S70

Σιλικόνη για 
κολυμβητικές 
δεξαμενές

Το χρώμα αυτό είναι διαθέσιμο σε στόκ 
μόνο στην S 70. Για εφαρμογές με 
φυσικές πέτρες σε υγρό περιβάλλον δια-
τίθεται μεγάλη ποικιλία χρωμάτων S70.

S70
 C990

adria blue*

Νέο

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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S25

OTTOSEAL ® S25

Πρόσθετες πληροφορίες 
Η διαφορά ανάμεσα στα δύο σφραγιστικά σιλικόνης 
υψηλών θερμοκρασιών S17 και S25 βρίσκεται στον τύπο 
βουλκανισμού :
Το OTTOSEAL® S17 είναι σιλικόνη ουδέτερου βουλκα-
νισμού με βάση την οξίμη και το OTTOSEAL® S25 είναι 
σιλικόνη οξικού βουλκανισμού.
Η εξαιρετικά υψηλή και σε μακρόχρονες εκθέσεις θερμο-
κρασιακή αντοχή του OTTOSEAL® S25 φτάνει μέχρι + 300 
C. Οι άριστες ιδιότητές του συμπληρώνονται από το γρήγο-
ρα στέγνωμα και την μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης.
Τα θερμοκρασιακά όρια εφαρμογής του υλικού είναι μεταξύ 
+ 5 C και + 40 C. Όσο πιο παχύ είναι το στρώμα της εφαρ-
μογής τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το σφραγιστικό 
για να βουλκανιστεί. Για εφαρμογές με πάχος μεγαλύτερο 
από 15 mm επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρ-
μογών της εταιρείας μας.

Χρώμα  310 ml
  φυσίγγιο 
red-brown  S25-04-C65 

Μονάδα συσκ.  20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα  1.200

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Οξική σιλικόνη 
υψηλών 
θερμοκρασιών

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη οξικού 

βουλκανισμού 
  •  Μακροπρόθεσμη αντοχή σε υψηλές 

θερμοκρασίες μέχρι +300º C (572 F)
  •  Στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα
  •  Ισχυρή πρόσφυση

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Ισχυρή κόλληση και σφράγιση ανθεκτι-

κή σε υψηλές θερμοκρασίες κατάλλη-
λη για εφαρμογή σε π.χ. χυτά τμήματα 
θερμαντικών μπόιλερ, εξαγωγούς 
καυσαερίων, πλακίδια θερμαστρών 
ξύλου κλπ

  •  Χρήσιμη σε εφαρμογές στην αυτοκι-
νητοβιομηχανία, για μηχανές, κιβώτια 
ταχυτήτων κλπ

Παρατηρήσεις:
•  Η OTTOSEAL® S25 δεν είναι σιλικόνη κατάλληλη για εφαρ-

μογές πυροπροστασίας. Για την περίπτωση αυτή προτείνεται 
χρήση της S94
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S28S27

OTTOSEAL ® S28OTTOSEAL ® S27

Νέα 
Δοκιμασμένη βάσει του 

NSF 61

Χρώμα 310  ml 400 ml   20 l 60 l 200 l 
 φυσίγγιο Συσκ. αλουμ. Δοχείο Δοχείο βαρέλι
black S28-04-C04	 S9-07-C04	 	με παραγγελία	 με παραγγελία	 με παραγγελία
transparent S28-04-C00	 S9-07-C00	 	με παραγγελία	 με παραγγελία	 με παραγγελία

Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 1 1 1
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900 16 6 2

Χρώμα  310 ml
  φυσίγγιο 
grey  S27-04-C02	
transparent  S27-04-C00
white  S27-04-C01
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική σιλικόνη που 

βουλκανίζεται με έκλυση αμίνης 
  •  Δοκιμασμένη για εφαρμογές στον 

τομέα των τροφίμων
  •  Καλή χημική αντίσταση σε π.χ. 

αραιωμένα οξέα
  •  Υψηλή αντοχή στην απόξεση
  •  Μη διαβρωτική
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

μεταβολές και τη γήρανση

Πεδία εφαρμογής:
•  Ελαστικές συνδέσεις στον τομέα των τροφίμων, π.χ. τυροκο-

μεία, ποτοποιεία και εργοστάσια παραγωγής τροφίμων
•  Ελαστικές συνδέσεις σε κουζίνες καντινών
•  Ελαστικές συνδέσεις σε δεξαμενές πόσιμου νερού με 

κεραμικές επικαλύψεις

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Θετικές δοκιμές για συμβατότητα σε επαφή με τρόφιμα από 

το Χημικό Εργαστήριο Dr.Stegemann,Georgsmarienhutte, 
Germany

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN EN ISO 846 διαδικασίες 	
Α + C από το Ινστιτούτο Υγιεινής του Βερολίνου

•  Ακολουθεί τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Πρα-
κτορείου Περιβάλλοντος για το νερό, και με τις απαιτήσεις 
της Γερμανικής Τεχνικής και Επιστημονικής Ένωσης για το 
Αέριο και το Νερό (DVGW), δοκιμασμένη από το Ινστιτούτο 
Υγιεινής του Gelsenkirchen, Germany

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το NSF/ANSI standard 61 	
(εφαρμογές πόσιμου νερού)

Σιλικόνη για 
εφαρμογές 
στα τρόφιμα

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Σιλικόνη 
για ενυδρεία και 
υαλότουβλα

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη οξικού 

βουλκανισμού 
  •  Παρέχει την υψηλότερη δυνατή 

ασφάλεια για εξαιρετικά ευαίσθητες 
μορφές ζωής

  •  Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη 
πρόσφυσης και φυσική αντοχή

  •  Ανθεκτική στη UV
  •  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

μεταβολές και τη γήρανση

Πεδία εφαρμογής:
•  Παραγωγή ενυδρείων χωρίς πλαίσιο, φτιαγμένα εξ 

ολοκλήρου από γυαλί
•  Σφράγιση και κόλληση υαλότουβλων

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Συμβατή με τις απαιτήσεις του DIN 32622, 4.3.2.1
•  Μη τοξική για τα ψάρια, σύμφωνα με το OECD 203 

– αναφορά δοκιμής από το Ινστιτούτο Fresenius, 	
D-65323 Taunusstein,Germany

Παρατηρήσεις:
•  Για μεγάλα ενυδρεία και ειδικές κατασκευές προτείνεται 

επίσης, μία 2-συστατικών σιλικόνη, η Novasil S47. Για την 
περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα
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S34

OTTOSEAL ® S34

C18
sanitary grey

C89
dust grey

C67
anthracite

Πρόσθετες πληροφορίες 
Η σωστή δημιουργία αρμών δαπέδου εξαρτάται από τις ορθά 
επιλεγμένες διαστάσεις του αρμού και από την χρήση του 
κατάλληλου σφραγιστικού. Οι σωστές διαστάσεις προκύπτουν 
από τις αποστάσεις μεταξύ των αρμών, τα μηχανικά φορτία 
και την θερμική γραμμική διαστολή των δομικών υλικών. 
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο IVD no.1 , οι παρακάτω διαστάσεις 
ισχύουν για αρμούς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Απόσταση  
μεταξύ των αρμών

Πλάτος αρμών  
σε 
εσωτερικούς 
χώρους

Βάθος αρμών  
σε 
εσωτερικούς 
χώρους

2,0 m 10-12 mm 10 mm
4,0 m 10-12 mm 10 mm

Απόσταση  
μεταξύ των αρμών

Πλάτος αρμών 
σε 
εξωτερικούς 
χώρους

Βάθος αρμών 
σε 
εξωτερικούς 
χώρους

2,0 m 10-12 mm 10 mm
3,0 m 14-16 mm 12 mm

Το πλάτος του αρμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm. 
Το πάχος του σφραγιστικού είναι το μέγιστο 15 mm, και ορι-
οθετείται από το υλικό προγεμίσματος του αρμού (κορδόνι 
ΡΕ). Αρμοί με πλάτος μεγαλύτερο των 15 mm, οι οποίοι 
υπόκεινται σε κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καλό είναι 
να επικαλύπτονται με ειδικά προφίλ για να προστατεύονται 
από μηχανικές βλάβες. Το OTTOSEAL® S34 έχει εξαιρε-
τικά μεγάλη αντοχή σε χημικά, πολύ μεγάλη αντοχή στην 
χάραξη και στη ρηγμάτωση και υψηλή αντοχή στο μηχανικό 
καθαρισμό με πίεση. Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στη κα-
ταλληλότητά του υλικού αυτού για αρμούς που υπόκεινται 
σε υψηλά μηχανικά φορτία.Χρώμα 310 ml 400 ml Συσκ. 

 φυσίγγιο αλουμινίου
anthracite S34-04-C67 με παραγγελία
dust grey S34-04-C89 με παραγγελία
sanitary grey S34-04-C18 S34-07-C18
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900

  Χαρακτηριστικά:
  •  Ουδέτερα βουλκανιζόμενη RTV-1 

σφραγιστική σιλικόνη 
  •  Πάρα πολύ μεγάλη αντοχή στο 

ράγισμα και την απόξεση
  •  Πολύ ανθεκτική σε χημικά
  •  Ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες 

μέχρι +265º C (510 F)
  •  Ανθεκτική σε καθαρισμό με πιεστικό
  •  Ανθεκτική για εφαρμογή σε χώρους 

όπου κυκλοφορούν ανυψωτικά, κλάρκ 
κλπ., (σύμφωνα με το IVD φύλλο 
πληροφοριών Νο.1)

  •  Μη διαβρωτική
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

μεταβολές και τη γήρανση

Πεδία εφαρμογής:
•  Σφράγιση συνδετικών αρμών σε χώρους με μεγάλα μηχα-

νικά φορτία π.χ. σε αποθήκες προϊόντων, αυλές, πάρκιγκ, 
υπόγεια πάρκιγκ, πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ

•  Σφράγιση συνδετικών αρμών σε χώρους με μεγάλα χημι-
κά φορτία π.χ. σε τυροκομεία, ποτοποιεία και βιομηχανίες 
τροφίμων, κουζίνες, καντίνες κλπ

Σιλικόνη αρμών 
διαστολής δαπέδων

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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S42 S50

Novasil®  S42 OTTOSEAL ® S50

Χρώμα  310 ml
  φυσίγγιο 
crystal clear  S50-04-C30 

  
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

Χρώμα 200 l βαρέλι 20 l Δοχείο
 (Συστατικό Α) (Συστατικό Β)
black ______ με παραγγελία
Mixing Χρώμα: black
white με παραγγελία ______

Μονάδα συσκ. 1 1
Τεμάχια/παλέτα 2 + 2

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Σιλικόνη 2-
συστατικών για τη 
σφράγιση ακμών 
μονωτικών τζαμιών

Υπερδιάφανη 
σιλικόνη

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη οξικού 

βουλκανισμού

  •  Βουλκανίζεται σε ένα εξαιρετικά 
διάφανο σφραγιστικό

  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία

  •  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 
μεταβολές και τη γήρανση

Πεδία εφαρμογής:
•  Κόλληση και σφράγιση γυαλιών, πλαστικών, αλουμινίου π.χ. 

για γυάλινα διακοσμητικά, κόλληση δικτυωτών κουφωμάτων, 
στην κατασκευή καμπινών από γυαλί και τζαμαρίες μαγαζιών

•  Κόλληση μικρών περιοχών

Παρατηρήσεις:
•  Εξαιτίας της υπερδιάφανης φύσης της, η OTTOSEAL® S50 

είναι ευαίσθητη στα λειαντικά. Η γαλακτώδης υφή είναι εύκο-
λο να αναπτυχθεί. Εάν είναι δυνατόν, μην επαναλειαίνετε ή 
χρησιμοποιείτε μόνο πολύ αραιωμένα διαλύματα σαπουνιού.

Χαρακτηριστικά:
•  Ουδέτερα βουλκανιζόμενη RTV-2 σιλικόνη κόλλα – 

σφραγιστικό, με βάση ομάδα άλκοξυ 
•  Εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πρόσφυση σε γυαλί και άλλα 

υλικά
•  Πολύ καλή συμβατότητα με αποστάτες από αλουμίνιο, 

πλαστικό και ανοξείδωτο
•  Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές μεταβολές, στη γήρανση και 

τη UV ακτινοβολία
•  Μη διαβρωτική, σχεδόν άοσμη
•  Άριστη αντοχή στο νερό και την υγρασία

Πεδία εφαρμογής:
•  Δεύτερη σφράγιση στην κατασκευή μονάδων μονωτικού 

γυαλιού ανθεκτικού στην UV, σε συνδυασμό με πρώτη 
σφράγιση με βουτιλικό λάστιχο

•  Κόλληση και σφράγιση συστημάτων διαίρεσης χώρων
•  Συμβατή με θερμικό και laminate γυαλί
•  Δεν συνιστάται για κατασκευαστικές κολλήσεις γυάλινων 

στοιχείων. Για την περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με το 
Τεχνικό Τμήμα

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN 1286-1και EN 1279, μέρος 

2 - πολύστρωματικά μονωτικά γυαλιά με αλουμινένιους 
αποστάτες- από το ift-Institute fur Fenstertechnik, 83026 
Rosenheim, Germany

•  Επιταχυνόμενη δοκιμή σύμφωνα με το GuP (Γερμανική 
Ένωση ποιοτικού πολυστρωματικού μονωτικού γυαλιού) με 
αποστάτες από αλουμίνιο, ανοξείδωτο και πλαστικό

•  Δοκιμασμένη και καταγραμμένη σύμφωνα με το DIN 4102-
B1 – αντοχή στη φωτιά – από το Institut fur Holzforschung 
(Ινστιτούτο Ερευνών για το Ξύλο) στο Πολυτεχνείο του 
Μονάχου

 Παρατηρήσεις:
•  Διατίθεται και η 1-συστατικού σιλικόνη σφράγισης ακμών S9
•  Δυνατότητα παραγωγής χρωμάτων σύμφωνα με την παραγ-

γελία του πελάτη
•  Εάν η Novasil S42 πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με TPS 

αποστάτες, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα
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S51

OTTOSEAL ® S51

Χρώμα  310 ml 
  φυσίγγιο
agate grey  S51-04-C62
anthracite  S51-04-C67
aqua  S51-04-C1042
bahamabeige  S51-04-C10
black  S51-04-C04
bluey-grey  S51-04-C964
brilliant blue  S51-04-C958
brown-red  S51-04-C1063
caribbean green  S51-04-C1009
clay  S51-04-C1053
cocktail  S51-04-C1113
cream beige  S51-04-C1043
curry yellow  S51-04-C1130
deep sea blue  S51-04-C983
flash grey  S51-04-C787
green-blue  S51-04-C980
melon  S51-04-C1044
orangina  S51-04-C1129
oxide-red  S51-04-C1131
pale brown  S51-04-C1062
pastel blue  S51-04-C982
pastel green  S51-04-C1008
pastel yellow  S51-04-C1056
patina green  S51-04-C1112
petrol  S51-04-C1039
pine  S51-04-C105
saffron yellow  S51-04-C1049
sahara  S51-04-C103
sandstone grey  S51-04-C979
stone grey  S51-04-C79
thistle-grey  S51-04-C81
titan grey  S51-04-C1172
tomato  S51-04-C1066
transparent  S51-04-C00
violet  S51-04-C1116
white  S51-04-C01
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Ανθεκτική στις 

φλόγες σύμφωνα 

με το DIN 4102 

Σιλικόνη για PVC, 
λάστιχα και δάπεδα 
linoleum

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική σιλικόνη RTV-1, με βαση 

τροποποιημένο αμινικό σύστημα

  •  Ανθεκτική στη φωτιά σύμφωνα με το 
DIN 4102-B1

  •  Διατίθεται σε χρώματα όμοια με 
αυτά των PVC, των λαστιχένιων και 
linoleum δαπέδων

  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία

  •  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 
μεταβολές και τη γήρανση

  •  Διατίθεται σε 36 χρώματα

Πεδία εφαρμογής:
•  Σύνδεση αρμών σε λαστιχένια δάπεδα

•  Σύνδεση αρμών σε δάπεδα PVC

•  Σύνδεση αρμών σε δάπεδα linoleum

•  Ισοσταθμιστική σφράγιση για όμοια ή διαφορετικά υλικά, 
όπως γυαλί, ανοξείδωτο, αλουμίνιο και κάποιους τύπους 
πλαστικών

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη και καταγραμμένη σύμφωνα με το DIN 4102-

B1 – αντοχή στη φωτιά – από το Institut fur Holzforschung 
(Ινστιτούτο Ερευνών για το Ξύλο) στο Πολυτεχνείο του 
Μονάχου

•  Πιστοποιητικό δοκιμής της Γενικής Κατασκευαστικής 
Ελεγκτικής Αρχής (AbP) με αριθμό P-HFM B6103
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S51

OTTOSEAL ® S51

C982 
pastel blue

C1066 
tomato

C1053 
clay

C1043 
cream beige

C1172 
titan grey

C00 
transparent

C01 
white

C787 
flash grey

C81 
thistle-grey

C62 
agate grey

C79 
stone grey

C67 
anthracite

C979 
sandstone 

grey

C103 
sahara

C10 
bahama-

beige

C1056 
pastel yellow

C105 
pine

C1113 
cocktail

C1049 
saffron 
yellow

C1130 
curry yellow

C1044 
melon

C1129 
orangina

C1063 
brown-red

C1131 
oxide-red

C1062 
pale brown

C1116 
violet 

C964 
bluey-grey

C958 
brilliant blue

C983 
deep sea 

blue

C1042 
aqua

C980 
green-blue

C1008 
pastel green

C1112 
patina green

C1009 
car bbean 

green

C1039 
petrol

C04 
black

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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S54 S68

P-HFM-024202

OTTOSEAL ® S54 OTTOSEAL ® S68

Χρώμα  310 ml 
  φυσίγγιο
RAL 9001*  S68-04-C9001
RAL 9002*  S68-04-C9002
RAL 9010*  S68-04-C9010
stainless steel*  S68-04-C197
transparent*  S68-04-C00
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

Χρώμα  310 ml 
  φυσίγγιο
black  S54-04-C04
grey  S54-04-C02
white  S54-04-C01

Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

* = περιέχει μυκητοκτόνο

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Σιλικόνη για 
αποστειρωμένα 
δωμάτια και 
τοποθετήσεις 
air condition

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη 

ουδέτερου βουλκανισμού 
  •  Δοκιμασμένη για εφαρμογές σε 

αποστειρωμένα δωμάτια
  •  Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες 

επιφάνειες, σε μερικές περιπτώσεις σε 
συνδυασμό με αστάρι

  •  Μη διαβρωτική
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Ελαστικές συνδέσεις σε αποστειρωμέ-

να δωμάτια, π.χ. σε χώρους παραγω-
γής υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων

•  Σφράγιση συστημάτων εξαερισμού και τοποθέτηση air 
condition

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Θετικές δοκιμές για συμβατότητα σε επαφή με τρόφιμα από 

το Χημικό Εργαστήριο Dr.Stegemann),49124 Georgsmarien
hutte,Germany

•  Δεν παρέχει τροφή σε μικροοργανισμούς (μούχλα και βακτη-
ρίδια), οπότε είναι ιδανική για τη σφράγιση σε σχεδιασμούς 
συστημάτων air condition σύμφωνα με το VDI 6022, part 1 
(δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN ΕΝ 846 από το Ινστιτούτο 
Υγιεινής του Βερολίνου)

Νέα

C197
stainless steel*

C9001
RAL 9001*

C9002
RAL 9002*

C9010
RAL 9010*

Ειδική σφραγιστική 
σιλικόνη ανθεκτική 
στη φωτιά B1

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική σιλικόνη RTV-1, με βάση 

τροποποιημένο αμινικό σύστημα
  •  Ανθεκτική στη φωτιά σε συμφωνία με 

το DIN 4102-B1
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

μεταβολές και τη γήρανση

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Κόλληση συνδετικών ταινιών από 

πολυσουλφίδια
•  Κόλληση προφίλ από EPDM και APTK
•  Σφράγιση συνδετικών αρμών στην άσφαλτο 
•  Σφράγιση επιφανειών με δύσκολη πρόσφυση π.χ. άσφαλ-

τος, πίσσα κλπ. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με το 
Τεχνικό Τμήμα

•  Ελαστική σφράγιση όμοιων ή διαφορετικών υλικών, όπως 
γυαλί, ανοξείδωτο, αλουμίνιο και μερικά πλαστικά

•  Εξαιτίας των πολλών τύπων πλαστικών (π.χ. συνδετικές 
ταινίες), προτείνεται να γίνονται δοκιμές ή να επικοινωνείτε 
με το Τεχνικό Τμήμα πριν από την εφαρμογή

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη και καταγραμμένη σύμφωνα με το DIN 4102-

B1 – αντοχή στη φωτιά – από το Institut fur Holzforschung 
(Ινστιτούτο Ερευνών για το Ξύλο) στο Πολυτεχνείο του 
Μονάχου

C00 
transparent*



S69

OTTOSEAL ® S69

Χρώμα  310 ml 
  φυσίγγιο 
RAL 9001  S69-04-C9001 
RAL 9002  S69-04-C9002
RAL 9010  S69-04-C9010
stainless steel  S69-04-C197
transparent  S69-04-C00
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index htm

Acetate σιλικόνη 
για αποστειρωμένα 
δωμάτια και 
τοποθετήσεις  
air condition

C197
stainless steel*

C9001
RAL 9001

C9002
RAL 9002

C9010
RAL 9010

Νέα

C00 
transparent

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη που 

βουλκανίζεται με έκλυση αμίνης
  •  Δοκιμασμένη για εφαρμογές σε 

αποστειρωμένα δωμάτια
  •  Καλή αντοχή σε χημικά
  •  Υψηλή αντοχή στην απόξεση
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία

Πεδία εφαρμογής:
•  Ελαστικοί αρμοί σε αποστειρωμένα δωμάτια, π.χ. χειρουρ-

γεία και ιατρικοί χώροι με υψηλές υγειονομικές απαιτήσεις
•  Σφράγιση συστημάτων εξαερισμού και air condition με υλικά 

που δεν διαβρώνονται

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN EN ISO 846 - διαδικασίες 

Α + C για χρήση σε τοποθέτηση συστημάτων air condition 
σε σχέση με το VDI 6022 - φύλλο 1 (Verein Deutscher 
Ingenieure)
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S70

OTTOSEAL ®  S70

Νέα Χρώματα 

adria blue 

graphite black

labrador blue

* = περιέχει μυκητοκτόνο

Χρώμα 310 ml 400 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου
adria blue* S70-04-C990 με παραγγελία
anthracite grey* S70-04-C137 με παραγγελία
anthracite* S70-04-C67 S70-07-C67
autumn-grey* S70-04-C1108 με παραγγελία
bahamabeige* S70-04-C10 S70-07-C10
black S70-04-C04 με παραγγελία
brown S70-04-C05 με παραγγελία
chinchilla* S70-04-C45 με παραγγελία
concrete grey* S70-04-C56 S70-07-C56
dark green* S70-04-C37 με παραγγελία
fair blue structure* S70-04-C44 με παραγγελία
fair-grey structure* S70-04-C109 με παραγγελία
graphite black* S70-04-C1391 με παραγγελία
grey-blue structure* S70-04-C47 με παραγγελία
grey-red structure* S70-04-C41 με παραγγελία
jasmin* S70-04-C08 με παραγγελία
joint-grey structure* S70-04-C110 με παραγγελία
joint-grey* S70-04-C71 με παραγγελία
labrador blue* S70-04-C1390 με παραγγελία
light grey* S70-04-C38 με παραγγελία
manhattan* S70-04-C43 S70-07-C43
matt-anthracite* S70-04-C1300 με παραγγελία
matt-manhattan* S70-04-C1282 με παραγγελία
night-grey* S70-04-C1109 με παραγγελία
pearl-grey* S70-04-C80 με παραγγελία
red-beige* S70-04-C82 με παραγγελία
sand-red structure* S70-04-C32 με παραγγελία
sandstone-beige* S70-04-C1110 με παραγγελία
sanitary grey* S70-04-C18 S70-07-C18
silver-green structure* S70-04-C34 με παραγγελία
stainless steel* S70-04-C197 με παραγγελία
sunset* S70-04-C26 με παραγγελία
thistle-grey structure* S70-04-C111 με παραγγελία
transparent* S70-04-C00 S70-07-C00
white* S70-04-C01 S70-07-C01
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη 

ουδέτερου βουλκανισμού
  •  Εγγυάται το μη λάδωμα της φυσικής 

πέτρας
  •  Πολύ μεγάλη αντοχή στην απόξεση και 

το σχίσιμο
  •  Πολλά χρώματα, που περιέχουν 

μυκητοκτόνο, εκτός του μαύρου και 
του καφέ

  •  Μη διαβρωτική
  •  Διατίθεται σε 32 ετοιμοπαράδοτα 

χρώματα
•  Διατίθεται σε χρώματα με υφή και απόχρωση πέτρας
•  Διατίθεται και σε μάτ αποχρώσεις
•  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
•  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές και τη γήρανση

Πεδία εφαρμογής:
•  Σφράγιση και αρμολόγηση σε μάρμαρα και όλες τις φυσικές 

πέτρες, π.χ. πορόλιθος, χαλαζίας, γρανίτης, gneiss, porphyr, 
κλπ. σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

•  Ειδική για εφαρμογή στο δάπεδο
•  Ελαστική συναρμογή φυσικών πετρωμάτων σε μέταλλα, π.χ. 

σκαλιά από μάρμαρο σε μεταλλικό σκελετό
•  Ειδικό σφραγιστικό για αρμούς κάτω από την επιφάνεια του 

νερού σε μάρμαρα / φυσικές πέτρες στις πισίνες

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το ASTM C 1248 από το DL 

Laboratories, New York

Παρατηρήσεις:
•  Τα διάφορα χρώματα διατίθενται και με μάτ επιφάνεια με τον 

κωδικό OTTOSEAL® S70 SP4558 (Σημειώστε ότι υπάρχει 
προσαύξηση τιμής για μικρές ποσότητες)

Σιλικόνη για 
φυσικές πέτρες και 
μάρμαρα

εγγυάται το μη 

λάδωμα της 

πέτρας ή του 

μαρμάρου

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Νέα

Νέα

Νέα
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S70

OTTOSEAL ®  S70

Πρόσθετες πληροφορίες 
Οι λεκέδες που οφείλονται σε «μετανά-
στευση» συστατικών του σφραγιστικού 
στη μάζα των φυσικών πετρωμάτων, 
είναι μια σοβαρή συνέπεια της χρήσης 
λάθος υλικού μη κατάλληλου για πέ-
τρες και μάρμαρα.
Συμπληρωματικά σε αυτό και η χρήση 
ακατάλληλων υλικών λείανσης μπορεί 
να δημιουργήσει λεκέδες στις φυσικές 
πέτρες.
Μετά την σωστή προετοιμασία 
του αρμού και το γέμισμά του με 
OTTOSEAL® S70 , η λείανση πρέπει 
να γίνεται με αδιάλυτο ειδικό λειαντι-
κό για φυσικές πέτρες OTTO Marble 
Smoothing Agent. Αυτό το προϊόν ελα-
χιστοποιεί την πιθανότητα δημιουργίας 
λεκέδων στις φυσικές πέτρες κατά τη 
διάρκεια λείανσης του σφραγιστικού.
Παράλληλα το λειαντικό υγρό δοκιμά-
στηκε από το Ινστιτούτο Fresenius και 
βρέθηκε ότι «δεν ερεθίζει το δέρμα», 
πράγμα το οποίο αποτελεί επιπλέον 
προσόν σε σύγκριση με άλλα υλικά 
που ξεραίνουν το δέρμα.
Με τη χρήση του ειδικού λειαντικού για 
μάρμαρα OTTO Marble Smoothing 
Agent τα συστατικά του χρώματος και 
η γυαλάδα της σφραγιστικής επιφάνει-
ας παραμένουν αναλλοίωτα.
Όταν χρησιμοποιείτε το χρώμα “C197 
stainless steel”, προσέχετε στα 
σημεία που τα στρώματα του υλικού 
ενώνονται ή επικαλύπτονται με άλλα 
στρώματα π.χ. στις γωνίες. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις μπορεί να σχηματι-
στούν σκούρες, ευδιάκριτες γραμμές οι 
οποίες δεν μπορούν να επικαλυφθούν 
με λείανση.

C00
transparent*

C1110
sandstone-beige*

C38
light grey*

C80
pearl-grey*

C71
joint grey*

C990
adria blue*

C1300
matt anthracite*

C1282 
matt-manhattan*

C197 
stainless steel*

C37
dark green*

C18
sanitary grey*

C56
concrete grey*

C43
manhattan*

C45
chinchilla*

C137
anthracite grey*

C1109
night-grey*

C82
red-beige*

C08
jasmin*

C47
grey-blue 
structure*

C44
fair blue 

structure*

C34
silver-green 
structure*

C41
grey-red 
structure*

C109
fair-grey 

structure*

C32 
sand-red 
structure*

C110
joint-grey 
structure*

C111
thistle-grey 
structure*

C67
anthrazit*

C04
black

C05
brown

C10
bahamabeige*

C26
sunset*

C01
white*

C1108
autumn-grey*

Νέα

C1390
labrador 

blue*

C1391 
graphite 
black*

ΝέαΝέα

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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S72 S81

OTTOSEAL ® S72 OTTOCOLL ® S81

Χρώμα  310 ml 
  φυσίγγιο
RAL 9010  S72-04-C9010
transparent  S72-04-C00

Μονάδα συσκ.  20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200

Χρώμα 200 l βαρέλι 20 l Δοχείο
 (Συστατικό Α) (Συστατικό Β)
black ——— με παραγγελία
mixing Χρώμα: black
white με παραγγελία ———

Μονάδα συσκ. 1 1
Τεμάχια/παλέτα 2 + 2

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Σιλικόνη για 
Plexiglas® και 
πλαστικά

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1σιλικόνη ουδέτερου 

βουλκανισμού, με βάση ομάδα άλκοξυ
  •  Κολλάει στα περισσότερα πλαστικά 

χωρίς αστάρι (εκτός PR,PP, PTFE και 
αντίστοιχα πλαστικά με χαμηλή επιφα-
νειακή τάση)

  •  Πολύ καλή πρόσφυση σε φύλλα δύο 
επιφανειών. Δεν δημιουργεί ρωγμές σε 
μη προσυμπιεσμένο ακρυλικό γυαλί, 
PMMA (Plexiglas) και πολυκαρβονικά 
(Makrolon, Lexan)

  •  Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές 
επιφάνειες, σε μερικές περιπτώσεις με 
αστάρι

•  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
•  Μη διαβρωτική
•  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές και τη γήρανση

Πεδία εφαρμογής:
•  Για κόλληση και σφράγιση σε πλαστικά, θερμοκήπια και 

κατασκευές αιθρίων

 Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δεν δημιουργεί ραγίσματα σε μη προσυμπιεσμένο Plexiglas 

και Makrolon, Lexan (δοκιμασμένο από το Rohm GmbH, 
Darmstadt,Germany)

Σημειώσεις:
•  Το Plexiglas® είναι πατέντα του Rohm GmbH, 

Darmstadt,Germany
•  Το Makrolon® είναι πατέντα της Bayer AG, Leverkusen, 

Germany
•  Το Lexan® είναι πατέντα της General Electric Company, 

Germany

Σιλικόνη 2-
συστατικών 
για γυαλιά και 
τζαμαρίες

Χαρακτηριστικά:
•  Υψηλής ποιότητας Σιλικόνη κόλλα-σφραγιστικό RTV-2,ουδέ-

τερου βουλκανισμού, με βάση άλκοξυ σύστημα διασύνδεσης
•  Ιδιαίτερα ανθεκτική σε καιρικές μεταβολές και UV ακτινοβολία
•  Μη διαβρωτική
•  Εξαιρετική πρόσφυση σε γυαλί, ξύλο, μέταλλο, και πλαστικά 

(π.χ. PVC) μερικώς σε συνδυασμό με αστάρι

Πεδία εφαρμογής:
•  Κόλληση και σφράγιση γυάλινων στοιχείων (π.χ. 

διαχωριστικοί τοίχοι)
•  Κόλληση και σφράγιση παραθύρων (τοποθέτηση τζαμιών 

– κόλληση του μονωτικού γυαλιού στο παράθυρο (PVC, 
ξύλο, αλουμίνιο)

•  Για κατασκευαστικά στοιχεία, και ιδιαίτερα για τη 
συμβατότητα με διάφορα υλικά, επικοινωνήστε με το Τεχνικό 
Τμήμα

Νέα
Νέα
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S94

P-HFM-004069

OTTOSEAL ® S94

Πρόσθετες πληροφορίες 
Στις σφραγίσεις υλικών σε εφαρμογές πυροπροστασίας, 
υπάρχει ασάφεια σχετικά με κάποιους όρους, όπως η τάξη 
ενός οικοδομικού υλικού και η ταξινόμησή του σε σχέση με 
την αντοχή του στη φωτιά. Επίσης είναι ασαφές ποιοι όροι 
είναι χρήσιμοι στα σφραγιστικά.
Η ταξινόμηση σε σχέση με την αντοχή στη φωτιά εφαρμό-
ζεται σε συνολικά τμήματα επιμέρους συστατικών και ορίζει 
το πόσα λεπτά αυτά τα τμήματα εμποδίζουν την εξάπλωση 
της φλόγας.
Η τάξη των οικοδομικών υλικών αναγνωρίζει την συμπε-
ριφορά στη φωτιά ανεξάρτητων οικοδομικών υλικών. Στις 
υπάρχουσες πέντε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με το DIN 
4102, προστίθενται και επιπλέον επτά κατηγορίες σύμφω-
να με το DIN ΕΝ 13501.

Τα σφραγιστικά που χρησιμοποιούνται στην 
πυροπροστασία πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
της τάξης οικοδομικών υλικών «B 1 – ανθεκτικό στις 
φλόγες» και πρέπει να δοκιμαστούν και να καταγραφεί η 
συμπεριφορά τους σύμφωνα με το DIN 4102 μέρος 1.
Ο ειδικός επιβραδυντής φωτιάς που περιέχεται στο 
OTTOSEAL® S94 μας διασφαλίζει ότι οι φλόγες δεν 
μπορούν να διαδοθούν στο πυροπροστατευτικό τμήμα και 
ότι δεν εκπέμπονται τοξικές αλογονο-οργανικές ενώσεις, 
όπως π.χ. οι διοξίνες, στην περίπτωση πυρκαγιάς.

Ταξινόμηση 
σύμφωνα με το 
DIN ΕΝ 13501

Ταξινόμηση 
σύμφωνα με 
το DIN 4102

Προσδιορισμός

A 1 A 1 Μη – εύφλεκτο
A 2 A 2 Μη – εύφλεκτο
B B 1 Ανθεκτικό στις φλόγες
C B 1 Ανθεκτικό στις φλόγες
D B 2 Κανονική Καύση
E B 2 Κανονική Καύση
F B 3 Ιδιαίτερα Εύφλεκτο

Χρώμα  310 ml
  φυσίγγιο 
grey  S94-04-C02 
black  S94-04-C04
transparent  S94-04-C00
white  S94-04-C01
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα  1.200

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Σιλικόνη για πυρασφαλείς 
εφαρμογές

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη 

ουδέτερου βουλκανισμού
  •  Αντίσταση στη φωτιά, σύμφωνα με το 

DIN 4102-Β1, μεταξύ στερεών ορυ-
κτών δομικών υλικών

  •  Καλή συμβατότητα με τα κοινά 
συστήματα επικάλυψης

  •  Μη διαβρωτική
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

μεταβολές και τη γήρανση

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Σφράγιση δομικών στοιχείων που 

χρειάζονται αυξημένη πυροπροστασία 
(π.χ. πυρίμαχα δομικά στοιχεία και 
πυρίμαχα γυαλιά)

•  Σφράγιση γυάλινων στοιχείων από θερμικό ή laminate γυαλί. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό 
Τμήμα

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Δοκιμασμένη και καταγραμμένη σύμφωνα με το DIN 4102 

–B1 – Αντοχή στη Φωτιά – (Ινστιτούτο Έρευνας για το Ξύλο 
στο Πολυτεχνείο του Μονάχου)

•  Πιστοποιητικό δοκιμής της Γενικής Κατασκευαστικής Ελεγκτι-
κής Αρχής P-HFM B6103

•  Δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN 25415, Μέρος 1 – Πολύ 
καλές απολυμαντικές ιδιότητες των επιφανειών των σφραγι-
στικών (Γερμανικό Πρακτορείο Έρευνας και Δοκιμών, 12200 
Βερολίνο)

Παρατηρήσεις:
•  Τα δομικά υλικά που ταξινομούνται στις κατηγορίες των 

υλικών προστασίας (π.χ. F30 / F60 / F90 σε σχέση με τα συ-
στατικά τους) ανήκουν στην ομάδα Β1. Τα σφραγιστικά υλικά 
δεν ταξινομούν ται με βάση τις ομάδες των υλικών πυροπρο-
στασίας, αλλά σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατηγορίες των 
δομικών υλικών



78

S100

OTTOSEAL ® S 100

Χρώμα 310 ml 40 0 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου
aegean blue* S100-03-C695 με παραγγελία
aegean* S100-03-C91 με παραγγελία
agate grey*  S100-03-C62 με παραγγελία
almond-brown* S100-03-C1104 με παραγγελία
alu* S100-03-C14 με παραγγελία
anemone* S100-03-C22 με παραγγελία
anthracite* S100-03-C67 με παραγγελία
asphalt grey* S100-03-C808 με παραγγελία
bahamabeige* S100-03-C10 S100-07-C10
bali* S100-03-C21 με παραγγελία
basalt* S100-03-C1105 με παραγγελία
beach-beige* S100-03-C1106 με παραγγελία
bermuda* S100-03-C25 με παραγγελία
black* S100-03-C04 με παραγγελία
brown* S100-03-C05 με παραγγελία
caramel* S100-03-C09 με παραγγελία
cement-grey no. 31* S100-03-C706 με παραγγελία
chinchilla* S100-03-C45 με παραγγελία
concrete grey* S100-03-C56 S100-07-C56
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900

Χρώμα 310 ml 40 0 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου
cottojoint* S100-03-C75 με παραγγελία
crocus* S100-03-C24 με παραγγελία
crocus-blue* S100-03-C753 με παραγγελία
curry* S100-03-C19 με παραγγελία
deer-brown* S100-03-C07 με παραγγελία
fair grey no. 21* S100-03-C501 με παραγγελία
fair-graphite* S100-03-C1168 με παραγγελία
fiery red* S100-03-C35 με παραγγελία
flannel grey* S100-03-C72 S100-07-C72
flash grey* S100-03-C787 S100-07-C787
fog* S100-03-C230 με παραγγελία
gold effect* S100-03-C511 με παραγγελία
grey 15* S100-03-C776 με παραγγελία
grey* S100-03-C02 S100-07-C02
grey-red* S100-03-C1010 με παραγγελία
grey-white* S100-03-C70 S100-07-C70
jasmin* S100-03-C08 με παραγγελία
jasmin* S100-03-C38 S100-07-C38
joint grey* S100-03-C71 S100-07-C71
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900

C00
transparent*

C116
snow-white*

C01
white*

C51
old white*

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη που βουλκανίζεται με έκλυση οξικού οξέος
  •  Αξεπέραστα χαρακτηριστικά τοποθέτησης
  •  Άριστη και εύκολη λείανση της επιφάνειας
  •  Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλες τις κεραμικές επιφάνειες
  •  Παράγεται σε 74 χρώματα
  •  Όλα τα χρώματα περιέχουν μυκητοκτόνο
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Άριστη συμπεριφορά στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες 

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Σφράγιση αρμών και συνδέσεων σε όλο το φάσμα εφαρμογών στο μπάνιο, μεταξύ 

των πλακιδίων και της μπανιέρας, ντούζ, νιπτήρα, διαχωριστικών ντουζιέρας
  •  Σφράγιση αρμών στο δάπεδο και στον τοίχο

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Για χρήση σε κτίρια με μικρή έκθεση στη ρύπανση, σε συμφωνία με το TOXPROOF  

TUV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH

Σιλικόνη για μπάνια

Αξεπέραστα 

χαρακτηριστικά 

τοποθέτησης

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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* = περιέχει μυκητοκτόνο 

Χρώμα 310 ml 40 0 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου
joint white* S100-03-C69 με παραγγελία
magnolia* S100-03-C23 με παραγγελία
manhattan* S100-03-C43 S100-07-C43
melba* S100-03-C1169 με παραγγελία
middle-brown* S100-03-C15 με παραγγελία
mint* S100-03-C40 με παραγγελία
moosgreen* S100-03-C11 με παραγγελία
morning-grey* S100-03-C961 με παραγγελία
natural* S100-03-C55 με παραγγελία
old grey* S100-03-C1170 με παραγγελία
old white* S100-03-C51 S100-07-C51
pale grey* S100-03-C86 S100-07-C86
pastel beige* S100-03-C74 με παραγγελία
pergamum* S100-03-C84 με παραγγελία
platinum grey* S100-03-C52 με παραγγελία
red-beige* S100-03-C82 με παραγγελία
ruby* S100-03-C59 με παραγγελία
sahara* S100-03-C103 με παραγγελία
sanitary grey* S100-03-C18 S100-07-C18
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900

Χρώμα 310 ml 40 0 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου
silk grey* S100-03-C77 S100-07-C77
silver effect* S100-03-C510 με παραγγελία
silver-grey Nr. 17* S100-03-C910 με παραγγελία
silver-grey* S100-03-C94 S100-07-C94
snow-white* S100-03-C116 με παραγγελία
sorrentoblue* S100-03-C42 με παραγγελία
stella* S100-03-C27 με παραγγελία
stone grey* S100-03-C79 με παραγγελία
sunset* S100-03-C26 με παραγγελία
thistle-grey* S100-03-C81 S100-07-C81
titan grey* S100-03-C1172 με παραγγελία
tobacco brown* S100-03-C1167 με παραγγελία
transparent* S100-03-C00 S100-07-C00
umbra* S100-03-C60 με παραγγελία
vanilla-beige* S100-03-C1107 με παραγγελία
whisperblue* S100-03-C92 με παραγγελία
white* S100-03-C01 S100-07-C01

Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900

C02
grey*

C14
alu*

C60
umber*

C11
moss-green*

C38
light grey*

C23
magnolia*

C18
sanitary grey*

C910
silver-grey no. 17*

C70
grey-white*

C52
platinum grey*

C103
sahara*

C05
brown*

C24
crocus*

C1107
vanillabeige*

C86
pale grey*

C59
ruby*

C71
joint grey*

C1104
almondbrown*

C22
anemone*

C07
deer-brown*

C1170
old grey*

C42
sorrentoblue*

C04
black*

C961
morninggrey*

C45
chinchilla*

C26
sunset*

C1169
melba*

C1167
tobacco brown*

C25
bermuda*

C808
asphalt grey*

C43
manhattan*

C1172
titan grey*

C706
cement-grey no. 31*

C08
jasmine*

C75
cottojoint*

C695
aegean blue*

C82
red-beige*

C230
fog*

C501
fair grey no. 21*

C511
gold effect*

 C27
stella*

C55
natural*

C15
middlebrown*

C753
crocus-blue*

C776
grey 15*

C67
anthracite*

C1105
basalt*

C62
agate grey*

C21
bali*

C91
aegean*

C10
bahamabeige*

 C69
joint white*

C787
flash grey*

C81
thistle-grey*

C35
fiery red*

C84
pergamum*

C40
mint*

C79
stone grey*

C1010
grey-red*

C09
caramel*

C94
silver-grey*

C56
concrete grey*

C510
silver effect*

C19
curry*

C1106
beach-beige*

C1168
fair-graphite*

C77
silk grey*

C92
whisperblue*

C74
pastelbeige*

C72
flannel grey*

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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S105

OTTOSEAL ® S105

Χρώμα 310 ml 40 0 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου
bahamabeige* S105-04-C10 S105-07-C10
black* S105-04-C04 με παραγγελία
brown* S105-04-C05 με παραγγελία
cloud grey* S105-04-C387 με παραγγελία
fair-grey* S105-04-C20 S105-07-C20
flannel grey* με παραγγελία S105-07-C72
grey* S105-04-C02 S105-07-C02
jasmin* S105-04-C08 S105-07-C08
joint grey* S105-04-C71 S105-07-C71
manhattan* S105-04-C43 S105-07-C43
pale-grey* S105-04-C86 S105-07-C86
sanitary grey* S105-04-C18 S105-07-C18
transparent* S105-04-C00 S105-07-C00
white* S105-04-C01 S105-07-C01
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900

C00
transparent*

C01
white*

C71
joint grey*

C387
cloud grey*

C20
fair-grey*

C86
pale-grey*

C18
sanitary 

grey*

C43
manhattan*

C02
grey*

C08
jasmin*

C05
brown*

C10
bahamabeige*

C04
black*

C72
flannel grey*

* = περιέχει μυκητοκτόνο

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Κλασικός τύπος 
σιλικόνης

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη που 

βουλκανίζεται με έκλυση οξικού οξέος
  •  Άριστη συμπεριφορά στο χρόνο και τις 

καιρικές συνθήκες
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Παράγεται σε 14 χρώματα
  •  Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε πολλές 

επιφάνειες
  •  Όλα τα χρώματα περιέχουν 

μυκητοκτόνο

Πεδία εφαρμογής:
•  Σφράγιση διπλής υάλωσης (“Profilit”)
•  Σφράγιση συνδετικών αρμών μεταξύ πλακιδίων και 

μπανιέρας, ντούζ, λεκάνης, διαχωριστικών ντουζιέρας
•  Σφράγιση αρμών διαστολής σε δάπεδα και τοίχους
•  Σύνδεση αρμών παραθύρων και θυρών από υλικά με 

επικαλύψεις και αλουμίνιο

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Πληροί τις προδιαγραφές του DIN 18545, μέρος 2, Duty 

Group D
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S110

OTTOSEAL ® S 110

Δοκιμή κατά 

DIN 18545

* = περιέχει μυκητοκτόνο

Χρώμα 310 ml 400 ml Συσκ. 580 ml Συσκ.
 φυσίγγιο αλουμινίου αλουμινίου
beech* S110-04-C76 με παραγγελία με παραγγελία
black S110-04-C04 S110-07-C04 S110-08-C04
bronze S110-04-C13 με παραγγελία με παραγγελία
brown* S110-04-C05 S110-07-C05 S110-08-C05
chestnut* S110-04-C742 με παραγγελία S110-08-C742
chocolate brown* S110-04-C39 με παραγγελία S110-08-C39
concrete grey* S110-04-C56 με παραγγελία S110-08-C56
dark brown S110-04-C49 με παραγγελία με παραγγελία
dark grey* S110-04-C03 με παραγγελία S110-08-C03
dark oak* S110-04-C83 S110-07-C83 S110-08-C83
fair brown* S110-04-C06 S110-07-C06 S110-08-C06
fair oak* S110-04-C64 με παραγγελία με παραγγελία
fair-grey* S110-04-C20 S110-07-C20 S110-08-C20
mahogany* S110-04-C29 με παραγγελία S110-08-C29
manhattan* S110-04-C43 S110-07-C43 S110-08-C43
matt brown  S110-04-C1416 S110-07-C1416 S110-08-C1416
mossgreen* S110-04-C6005 με παραγγελία με παραγγελία
oak* S110-04-C57 S110-07-C57 S110-08-C57
ochre* S110-04-C31 με παραγγελία S110-08-C31
pine* S110-04-C88 με παραγγελία με παραγγελία
sand-beige* S110-04-C12 με παραγγελία S110-08-C12
sanitary grey* S110-04-C18 S110-07-C18 S110-08-C18
silk grey* S110-04-C77 S110-07-C77 S110-08-C77
transparent* S110-04-C00 S110-07-C00 S110-08-C00
white* S110-04-C01 S110-07-C01 S110-08-C01
RAL 9001* S110-04-C9001 S110-07-C9001 S110-08-C9001
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900 600

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη ουδέτε-

ρου βουλκανισμού με βάση οξίμη
  •  Ανθεκτική στην επιφανειακή απόξεση 

και μη κολλώδης
  •  Άριστη ελαστικότητα άμεσα
  •  Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε 

μεγάλο φάσμα υλικών
  •  Μη κολλώδης επιφάνεια
  •  Άριστη και σταθερή ποιότητα στα 

χρώματα (δεν βάφεται) 
  •  Συμβατή με φύλλα VSG
  •  Μη διαβρωτική
•  Πολλά χρώματα περιέχουν μυκητοκτόνο
•  Παράγεται σε 24 χρώματα
•  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
•  Άριστη συμπεριφορά στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες

Πεδία εφαρμογής:
•  Τοποθέτηση τζαμιών και σφραγίσεις σε ξύλινα κουφώματα
•  Σφράγιση αρμών κουφωμάτων από ξύλο, μέταλλο και 

πλαστικό
•  Σφράγιση τζαμιών διπλής υάλωσης
•  Σφράγιση συνδετικών και αρμών διαστολής σε 

προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία
•  Σφραγίσεις σε προσόψεις, στέγαστρα, ρολά παραθύρων και 

μεταλλικές κατασκευές
•  Ιδανικό για τη σφράγιση στοιχείων θερμικών ή laminate 

τζαμιών. Για την εφαρμογή αυτή επικοινωνήστε με το Τεχνικό 
Τμήμα

•  Κατάλληλη για συνδέσεις αρμών στο χώρο του μπάνιου

 Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Πληροί τις προδιαγραφές του DIN 18545, μέρος 2, group E 
•  Πληροί τις απαιτήσεις του ISO 11600 25-LM
•  Δοκιμάστηκε σύμφωνα με το CTBALL 114 (Καταλληλότητα 

σφραγιστικών υλικών για τοποθέτηση τζαμιών και σφράγιση 
με εφαρμογή σε ξύλινα κουφώματα)

Ποιοτική ουδέτερη σιλικόνη

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Νέα
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S110

OTTOSEAL ® S 110

Πρόσθετες πληροφορίες 
Η σωστή σφράγιση των υαλοπετασμάτων στα ξύλινα 
κουφώματα εξαρτάται από κάποιους παράγοντες οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή :
Πολύ σημαντική για την αποφυγή ρωγμών στη μάζα του 
σφραγιστικού είναι η άριστη και σχεδόν άμεση δυνατότητα 
εκτόνωσης των δυναμικών τάσεων. Όταν το σφραγιστικό 
εφαρμόζεται σε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή σε συνθή-
κες μεγάλης ζέστης η απότομη πτώση της θερμοκρασίας  
προτού αυτό στεγνώσει τελείως, πιέζει το σφραγιστικό 
να ακολουθήσει τις κινήσεις του κουφώματος. Αυτό το 
φαινόμενο μπορεί σε κάποια σφραγιστικά να δημιουργήσει 
ρωγμές. 
Το OTTOSEAL® S110 και το OTTOSEAL® S120 δημιουρ-
γούν πολύ γρήγορα ένα ισχυρό «δέρμα» και μπορούν να 
ακολουθήσουν τις κινήσεις των τμημάτων του κτιρίου μετά 
από σύντομο χρονικό διάστημα.
Ακόμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα συγκεκριμένα 
σφραγιστικά είναι συμβατά με τα άλλα οικοδομικά υλικά με 
τα οποία έρχονται σε επαφή (π.χ. βαφές και βερνίκια).
Τα όμορα οικοδομικά υλικά δεν πρέπει να επηρεάζουν ή να 
καταστρέφουν το σφραγιστικό (π.χ. αποχρωματισμός). Το 
βάψιμο των σφραγιστικών από σιλικόνη δεν είναι δυνατό 
και εξάλλου δεν επιτρέπεται σε ελαστικούς αρμούς σύμφω-
να με τους αντίστοιχους κανονισμούς και οδηγίες.
Η αντοχή στην απόξεση πρέπει να πληροί τις προδιαγρα-
φές του DIN 18545 μέρος 2.
Το OTTOSEAL® S110 και το OTTOSEAL® S120 πληροί τις 
προδιαγραφές της ομάδας σφραγιστικών Ε.
Μετά τη λείανση, πρέπει να καθαρίζονται άμεσα όλα τα 
υπολείμματα των λειαντικών γιατί αλλιώς μπορεί να μείνουν 
γραμμές.
Το σφραγιστικό πρέπει να στεγνώσει τουλάχιστον 3 ημέρες 
πριν τον πρώτο καθαρισμό του για να αποφύγουμε «τραυ-
ματισμούς».
Η επιφάνεια του σφραγιστικού πρέπει να καθαρίζεται με 
υγρό μαλακό ύφασμα χρησιμοποιώντας καθαριστικά τζαμι-
ών του εμπορίου.

C76 
beech*

C57
oak*

C13
bronze

C20
fair-grey*

C00
transparent*

C77
si k grey*

C43
manhattan*

C01
white*

C03
dark grey*

C56
concrete grey*

C18
sanitary 

grey*

C64
fair oak*

C88
pine*

C04
black

C83
dark oak*

C31
ochre*

C12
sand-beige*

C05
brown*

C742
chestnut*

C06
fair brown*

C6005
mossgreen*

C29
mahogany*

C39
chocolate 

brown*

C49
dark brown

C1416
matt brown

C9001
RAL 9001

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Νέα
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S115

OTTOSEAL ® S115

* = περιέχει μυκητοκτόνο

Χρώμα 310 ml 400 ml Συσκ. 580 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου αλουμινίου
alu* S115-04-C14 με παραγγελία με παραγγελία
anthracite* S115-04-C67 με παραγγελία S115-08-C67
beige* S115-04-C16 με παραγγελία με παραγγελία
black S115-04-C04 S115-07-C04 S115-08-C04
brown S115-04-C05 S115-07-C05 S115-08-C05
concrete grey* S115-04-C56 με παραγγελία S115-08-C56
grey* S115-04-C02 S115-07-C02 S115-08-C02
jasmin* S115-04-C08 S115-07-C08 με παραγγελία
manhattan* S115-04-C43 S115-07-C43 S115-08-C43
sanitary grey* S115-04-C18 S115-07-C18 S115-08-C18
silk grey* S115-04-C77 S115-07-C77 S115-08-C77
silver-grey* S115-04-C94 με παραγγελία με παραγγελία
transparent* S115-04-C00 S115-07-C00 S115-08-C00
white* S115-04-C01 S115-07-C01 S115-08-C01
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900 600

C00
transparent*

C01
white*

C16
beige*

C08
jasmin*

C05
brown

C43
manhattan*

C94
silver-grey*

C02
grey*

C18
sanitary 

grey*

C14
alu*

C56
concrete grey*

C04
black

C67
anthracite*

C77
silk grey*

Κατασκευαστική 
σιλικόνη

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη 

ουδέτερου βουλκανισμού
  •  Άριστη και σταθερή ποιότητα στα 

χρώματα (δεν βάφεται)
  •  Μη διαβρωτική
  •  Περιέχει μυκητοκτόνο
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Άριστη συμπεριφορά στο χρόνο και  

τις καιρικές συνθήκες

Πεδία εφαρμογής:
•  Σφράγιση τζαμιών διπλής υάλωσης
•  Σφράγιση αρμών κουφωμάτων από ξύλο, μέταλλο και 

πλαστικό
•  Σφράγιση συνδετικών και αρμών διαστολής σε 

προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία
•  Σφραγίσεις σε προσόψεις, σκίαστρα, ρολά παραθύρων και 

μεταλλικές κατασκευές
•  Σφράγιση αρμών σύνδεσης και διαστολής σε χώρους 

υγιεινής

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Πληροί τις προδιαγραφές του DIN 18545, μέρος 2, group D
•  Πληροί τις προδιαγραφές του DIN 18540

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm
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S117

OTTOSEAL ® S117

* = περιέχει μυκητοκτόνο

Χρώμα 310 ml 400 ml Συσκ.
 φυσίγγιο αλουμινίου
anthracite*   S117-04-C67 S117-07-C67
bahamabeige*   S117-04-C10 S117-07-C10
concrete grey*   S117-04-C56 S117-07-C56
manhattan*   S117-04-C43 S117-07-C43
pearl-grey*   S117-04-C80 με παραγγελία
sanitary grey*   S117-04-C18 S117-07-C18
transparent*   S117-04-C00 με παραγγελία
white*   S117-04-C01 S117-07-C01
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900

C00
transparent*

C01
white*

C80
pearl-grey*

C43
manhattan*

C56
concrete grey*

C18
sanitary grey*

C10
bahamabeige*

C67
anthracite*

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Κανονική σιλικόνη για 
φυσικές πέτρες

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη 

ουδέτερου βουλκανισμού
  •  Εγγυάται το μη λάδωμα των φυσικών 

πετρωμάτων
  •  Μη διαβρωτική
  •  Όλα τα χρώματα περιέχουν 

μυκητοκτόνο
  •  Παράγεται σε 8 χρώματα
  •  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
  •  Άριστη συμπεριφορά στο χρόνο και  

τις καιρικές συνθήκες

Πεδία εφαρμογής:
•  Σφράγιση και αρμολόγηση σε μάρμαρα και όλες τις φυσικές 

πέτρες, π.χ. πορόλιθος, χαλαζίας, γρανίτης, gneiss, porphyry 
κλπ. σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

•  Κατάλληλη για εφαρμογές σε προσόψεις, τοίχους και 
δάπεδα
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S120

OTTOSEAL ® S120

Χρώμα 310 ml 400 ml Συσκ. 580 ml Συσκ. 
 φυσίγγιο αλουμινίου αλουμινίου
black* S120-04-C04 S120-07-C04 S120-08-C04
brown* S120-04-C05 S120-07-C05 S120-08-C05
chestnut* με παραγγελία S120-07-C742 S120-08-C742
chocolate brown* S120-04-C39 με παραγγελία S120-08-C39
concrete grey* S120-04-C56 S120-07-C56 με παραγγελία
dark oak* S120-04-C83 με παραγγελία με παραγγελία
fair oak* S120-04-C64 S120-07-C64 με παραγγελία
manhattan* S120-04-C43 S120-07-C43 S120-08-C43
ochre* με παραγγελία S120-07-C31 με παραγγελία
transparent* S120-04-C00 S120-07-C00 S120-08-C00
white* S120-04-C01 S120-07-C01 S120-08-C01
Μονάδα συσκ. 20/Κουτί 20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα 1.200 900 600

* = περιέχει μυκητοκτόνο

C00
transparent*

C01
white*

C83
dark oak*

C64
fair oak*

C31
ochre*

C05
brown*

C43
manhattan*

C04
black*

C56
concrete grey*

C39
chocolate 

brown*

C742
chestnut*

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Δοκιμασμένη 

κατά DIN 18545

Σιλικόνη για ξύλινα παράθυρα

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη 

ουδέτερου βουλκανισμού 
  •  Με ελάχιστη οσμή και συνεπώς 

κατάλληλη για ήδη εφαρμοσμένα 
κουφώματα

  •  Ανθεκτική στην επιφανειακή απόξεση 
και μη κολλώδης

  •  Άριστη ελαστικότητα άμεσα
  •  Άριστηκαι σταθερή ποιότητα στα 

χρώματα (δεν βάφεται)
  •  Μη διαβρωτική
  •  Όλα τα χρώματα περιέχουν 

μυκητοκτόνο
•  Παράγεται σε 11 χρώματα
•  Μη κολλώδης επιφάνεια
•  Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
•  Άριστη συμπεριφορά στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες

Πεδία εφαρμογής:
•  Τοποθέτηση τζαμιών και σφραγίσεις σε ξύλινα κουφώματα
•  Κατασκευές με γυαλί, μέταλλα και παράθυρα
•  Κατάλληλη για τη σφράγιση στοιχείων θερμικών ή laminate 

τζαμιών. Για αυτή την εφαρμογή παρακαλώ επικοινωνήστε 
με το Τεχνικό Τμήμα

•  Κατάλληλη για αρμούς σε υαλοστοιχεία από laminate και 
θερμικό γυαλί. Για την εφαρμογή αυτή επικοινωνήστε με το 
Τεχνικό Τμήμα

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•  Πληροί τις προδιαγραφές του DIN 18545, μέρος 2, group Ε
•  Πληροί τις προδιαγραφές του DIN 18540
•  Πληροί τις απαιτήσεις του ISO 11600 LM
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S121

OTTOSEAL® S 121

C67
anthracite*

Χρώμα  310 ml 400 ml Συσκ. 
  φυσίγγιο αλουμινίου
anthracite*  S121-04-C67 με παραγγελία
fair jasmin*  S121-04-C112 S121-07-C112
grey*  S121-04-C02 με παραγγελία
joint grey*  S121-04-C71 με παραγγελία
joint white*  S121-04-C69 με παραγγελία
linsey grey*  S121-04-C433 με παραγγελία
manhattan*  S121-04-C43 με παραγγελία
pergamum*  S121-04-C84 με παραγγελία
silk grey*  S121-04-C77 S121-07-C77
silver grey*  S121-04-C94 S121-07-C94
snow-white*  S121-04-C116 S121-07-C116
transparent-grey*  S121-04-C284 S121-07-C284
white*  S121-04-C01 με παραγγελία
Μονάδα συσκ.  20/Κουτί 20/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  1.200 900

* = περιέχει μυκητοκτόνο

C01
white*

C116
snow-white*

C69
joint white*

C84
pergamum*

C112
fair jasmin*

C284
transparent-grey*

C94
silver grey*

C71
joint grey*

C77
si k grey*

C02
grey*

C43
manhattan*

C433
linsey grey*

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Νέα

Σιλικόνη σχεδόν 
άοσμη για μπάνια

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σφραγιστική RTV-1 σιλικόνη που 

βουλκανίζεται με έκλυση άλκοξυ
  •  Σχεδόν άοσμη
  •  Εξαιρετική δυνατότητα λείανσης 

επιφανείας
  •  Άριστη πρόσφυση σε κεραμικές 

επιφάνειες
  •  Όλα τα χρώματα 

περιέχουνμυκητοκτόνο

Πεδία εφαρμογής:
•  Σφράγιση συνδετικών αρμών σε όλο το φάσμα εφαρμο-

γών στο μπάνιο, μεταξύ πλακιδίων και μπανιέρας, ντούζ, 
λεκάνης, προστατευτικών ντουζιέρας

•  Σφράγιση αρμών διαστολής σε δάπεδα και τοίχους
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SIENS610

OTTOSEAL ® SilOutOTTOCOLL ® S610

Χρώμα   300 ml 
   φυσίγγιο 
white   SIEN-03-C01 
Μονάδα συσκ.   20/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200

Χρώμα  330 ml
  side-by-side φυσίγγιο
black  S610-28-C04
Μονάδα συσκ.  15/Κουτί
Τεμάχια/παλέτα  540

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Αφαιρετικό 
σιλικόνης

  Χαρακτηριστικά:
  •  Θιξοτροπική πάστα για αφαίρεση 

στεγνωμένης σιλικόνης
  •  Αφαιρεί σιλικόνη από ξύλο, τοιχοποι-

ία, σοβά, μπετόν, γυαλί, πορσελάνη, 
μέταλλα, και πλαστικά

  •  Συμβατή με διαφορετικά υποστρώ-
ματα στην οικοδομή, στην κατασκευή 
κουφωμάτων, και σε υγειονομικούς 
χώρους

  •  Μετά την εφαρμογή οι επιφάνειες δεν 
έχουν πλέον σιλικόνη 

Πεδία εφαρμογής:
•  Αφαιρεί υπολείμματα σιλικόνης από αρμούς και λερωμένες 

επιφάνειες

Παρατηρήσεις:
•  Να μη χρησιμοποιείται σε νάυλον ίνες (υφάσματα, χαλιά)
•  Μπορεί να βλάψει επιφάνειες μη σιδηρούχων μετάλλων 

(χαλκός, μπρούτζος κλπ.), καθώς και γαλβανισμένα και 
ανοδιωμένα μέταλλα

•  Οι γυαλισμένες φυσικές πέτρες με την εφαρμογή του υλικού 
γίνονται μάτ και πρέπει να γυαλιστούν ξανά. Προτείνονται 
δοκιμές πριν από την εφαρμογή

•  Οι δοκιμές είναι αναγκαίες για τη χρήση του αφαιρετικού στις 
βαφές και σε όλα τα υποστρώματα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω

•  Δεν ερεθίζει το δέρμα

Σιλικόνη κόλλα / 
σφραγιστικό 2-
συστατικών

Νέα

  Χαρακτηριστικά:
  •  Σιλικόνη κόλλα / σφραγιστικό 

RTV-2, ουδέτερου βουλκανισμού 
με συμπύκνωση, με βάση άλκοξυ 
σύστημα διασύνδεσης 

  •  Πολύ δυνατή πρόσφυση σε 
μέταλλα, γυαλί, κεραμικά, ξύλο, 
μπετόν, πλαστικά και πολλά άλλα 
υλικά, μερικά με χρήση ασταριού

  •  Άριστη αντοχή στις καιρι-
κές μεταβολές και την UV 
ακτινοβολία

  •  Μη διαβρωτική
  •  Πολύ μεγάλη δύναμη 

πρόσφυσης

Πεδία εφαρμογής:
•  Ελαστική σύνδεση και σφράγιση διαφορετικών υλικών
•  Δεν είναι κατάλληλη για κατασκευαστική κόλληση δομικών 

γυάλινων στοιχείων. Για την περίπτωση αυτή επικοινωνήστε 
με το Τεχνικό Τμήμα
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STEX

OTTOSEAL ® StainEx

Πρόσθετες πληροφορίες
Οι λεκέδες που οφείλονται σε «μετανάστευση» συστατικών 
από ένα λάθος σφραγιστικό στη μάζα των φυσικών πετρω-
μάτων, μπορούν να καθαριστούν και να απομακρυνθούν 
μέχρι βάθους 2 cm.
Το σφραγιστικό πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως από τον αρμό. 
Όταν χρησιμοποιείται η αφαιρετική πάστα τα πλευρά του 
αρμού πρέπει να είναι στεγνά. Το καθαριστικό OTTOSEAL® 
Stain EX εφαρμόζετε με πινέλο στην περιοχή που θέλουμε να 
καθαρίσουμε. Απλώνουμε το υλικό τρίβοντας ελαφρά με βούρ-
τσα. Έπειτα εφαρμόζουμε ξανά OTTOSEAL® StainEX ώστε 
να πετύχουμε ένα στρώμα πάχους τουλάχιστον 5 mm. Όταν 
στεγνώσει η πάστα (τουλάχιστον μετά από 12 ώρες, η πάστα 
θα έχει γίνει σκόνη) σκουπίστε με βούρτσα η με ηλεκτρική 
σκούπα τα στερεά πλέον υπολείμματα. Μετά τον καθαρισμό 
τα σκούρα λεκιάσματα δεν πρέπει να είναι πλέον ορατά. Σε λε-
κέδες που επιμένουν μπορεί να χρειαστεί δεύτερη ή και τρίτη 
εφαρμογή του καθαριστικού. Τελικά, καθαρίζουμε τους αρμούς 
και τους ξανακλείνουμε χρησιμοποιώντας μόνο το σφραγιστικό 
για φυσικές πέτρες OTTOSEAL® S70 .
Το OTTOSEAL® StainEX δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επι-
φάνειες με θερμοκρασία κάτω από + 5 C ή πάνω από + 20 C.

1.  Αφαιρέστε εντελώς το λάθος 
σφραγιστικό από τον αρμό 
με μηχανικά μέσα.

2.  Εφαρμόστε το 
OTTOSEAL® StainEX 
ισομερώς.

3.  Μετά τον καθαρισμό οι 
λεκέδες δεν πρέπει να 
είναι καθόλου ορατοί.Χρώμα   310 ml Συσκ. 

   φυσίγγιο 
beige   STEX-04-C1378 
Μονάδα συσκ.   12/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα   1.200

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Νέα

Σωτηρία για τις 
φυσικές πέτρες

  Χαρακτηριστικά:
  •  Πάστα έτοιμη για χρήση
  •  Εύκολη στη χρήση
  •  Με τη χρήση της πάστας αποφεύ-

γεται η πολυέξοδη και δύσκολη 
αντικατάσταση της φυσικής πέτρας

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Για την αφαίρεση του λαδώματος από 

μάρμαρα και φυσικές πέτρες, που 
προέκυψε από λάθος χρήση κόλλας,  
σφραγιστικού

  •  Αφαιρεί το λάδωμα μέχρι βάθος 2 cm.

Παρατηρήσεις:
•  Λόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών πετρωμάτων 

προτείνεται να γίνονται δοκιμές πριν από την χρήση
•  Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση
•  Να μην εφαρμόζεται η OTTOSEAL StainEx σε επιφάνειες με 

θερμοκρασίες κάτω από +5º C και πάνω από +20º C
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SXN

OTTO Siloxan 290L

Πρόσθετες πληροφορίες 
Η προστασία από το νερό και την υγρασία (υδρόφοβη προστα-
σία) των προσόψεων έχει σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση 
της απορροφητικότητας, την καλή αντοχή στην UV ακτινοβολία 
και την μεγάλη υδατοαπωθητικότητα.
Το έτοιμο προς χρήση διάλυμα μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας 
με ψεκασμό ή βάψιμο. Σε αυτή την εφαρμογή το υπόστρωμα 
πρέπει να είναι ικανοποιητικά στεγνό.
Τα γειτονικά δομικά στοιχεία όπως παράθυρα, πόρτες, υδρορρο-
ές κλπ. πρέπει να προστατεύονται.
Εφαρμόζετε σε δύο στρώσεις από πάνω προς τα κάτω. Η δεύ-
τερη στρώση γίνεται όταν η επιφάνεια είναι ακόμη υγρή από την 
πρώτη εφαρμογή (wet-on-wet). Η πρόσοψη με υδρόφοβη προ-
στασία είναι ανθεκτική στην βροχή μετά από περίπου 24 ώρες.
Οι διαφορές στην υδατοαπορροφητικότητα των επιφανειών είναι 
αξιοσημείωτες:

Υδατοαπορροφητικό-
τητα μη επεξεργασμέ-
νης επιφάνειας (μέσες 
τιμές κατά προσέγγιση 
ανάλογα με την ποιό-
τητα του υλικού)

Υδατοαπορροφητικό-
τητα επεξεργασμένης 
επιφάνειας με OTTO 
Siloxan 290 L (μέσες 
τιμές κατά προσέγγιση 
ανάλογα την ποιότητα 
του υλικού)

Μπετόν  3% 0,8%
Αμμόλιθος  5% 0,2%
Ασβεστολιθικός 
αμμόλιθος

13% 0,8%

Ασβεστόλιθος 12% 1,1%
Πλίνθοι Klinker  3% 0,1%
Τούβλο 18% 0,1%
Tufa 18% 1,1%

Χρώμα 5 l  10 l 25 l 
 Δοχείο Δοχείο Δοχείο
Χρώμαless SXN-58 SXN-60 SXN-62 
Μονάδα συσκ. 1 1 1 
Τεμάχια/παλέτα 82 50 24

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

  Χαρακτηριστικά:
  •  Έτοιμο για χρήση σιλικονούχο 

αδιαβροχοποιητικό επιφάνειας
  •  Άχρωμο και σχεδόν άοσμο
  •  Μεγάλο βάθος διείσδυσης
  •  Καλή αντοχή στη UV 

ακτινοβολία
  •  Μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

νοτισμένες επιφάνειες
  •  Δημιουργεί μια υδατοαπωθητική 

επιφάνεια και προστατεύει από 
τη βρωμιά

  •  Το υδρόφοβο αποτέλεσμα 
εμποδίζει τη διείσδυση υγρασίας 
από έξω προς τα μέσα, αλλά 
αφήνει την εσωτερική υγρασία 
να διαφύγει προς τα έξω

•  Βάφεται με χρώματα Latex
•  Γεφυρώνει ρωγμές μέχρι 0,3 mm
•  Ελαττώνει την τάση της επεξεργασμένης επιφάνειας να 

βρωμίσει
•  Εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων και την ανάπτυξη βρύων 

και μούχλας

Πεδία εφαρμογής:
•  Υδρόφοβη επεξεργασία προσόψεων και οικοδομικών 

στοιχείων από μπετόν, κυψελωτό μπετόν, τσιμέντο με ίνες, 
τούβλα, οργανικούς σοβάδες, φυσικές και τεχνητές πέτρες, 
επικαλύψεις ορυκτών βαφών

•  Στεγνώνει υγρές και ραγισμένες επιφάνειες, οι οποίες μετά 
βάφονται με latex χρώματα

•  Για κάθετες επιφάνειες

Σιλικονούχο 
αδιαβροχοποιητικό 
επιφανειών
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X-ANTI

OTTO  250 ml 500 ml
Anti-Mildew Spray Δοχείο Σπρέι Δοχείο Σπρέι
 ANTI-81 ANTI-84
Μονάδα συσκ. 12/Κουτί 12/Κουτί 
Τεμάχια/παλέτα 1.380 768

  Χαρακτηριστικά:
  •  Αφαιρεί βρύα, μούχλα και λειχήνες 

αξιόπιστα και μόνιμα
  •  Υαλώσεις, βαφές, βερνί-

κια, τοιχοποιία, πλαστικά και 
ταπετσαρίες δεν επηρεάζονται

  •  Δρά ως απολυμαντικό και 
απομακρύνει τις οσμές

  Πεδία εφαρμογής:
  •  Ειδικό σπρέι που καταπολεμά την 

ανάπτυξη της μούχλας, των βρύων 
και των λειχήνων

•  Εφαρμόζεται σε αρμούς πλακιδίων, ελαστικούς αρμούς και 
τοίχους σε δωμάτια, κουζίνες, μπάνια, και ως προστατευτικό 
υπόστρωμα σε τοιχοποιία, για φρεσκάρισμα μπαλκονιών, 
τοίχων και προσόψεων

Παρατηρήσεις:
•  Το OTTO Anti-Mildew Spray είναι καταχωρημένο, σύμφωνα 

με τους οικοβιολογικούς κανονισμούς, προϊόν τύπου 10 
•  UBA-No.1502002
•  Για την ασφαλή χρήση του προϊόντος διαβάστε τις 

πληροφορίες στην ετικέτα

OTTO Anti-Mildew Spray

Άλλες ποσότητες  με παραγγελία. Παρακαλώ διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών 

Χαρακτηριστικώ – www.otto-chemie de/englisch/service/daten/index.htm

Σπρέι κατά της μούχλας
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X-GL

Λειαντικό σιλικόνης 250  ml 1.000  ml 5  l 
 Μπουκάλι Μπουκάλι Δοχείο 
	 GL-52	 GL-57	 GL-59	
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 6/Κουτί 1

Λειαντικό σιλικόνης 10  l 60  l 200  l 
 Δοχείο Βαρέλι Βαρέλι 
 GL-61	 με	παραγγελία	 με	παραγγελία
Μονάδα συσκευασίας 1 1 1

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie de/englisch/service/daten/index.htm

Πρόσθετες πληροφορίες
Το	λειαντικό	OTTO	Smoothing	Agent	μπορεί	να	διαλυθεί	
με	νερό	εάν	χρειαστεί.	Όταν	χρησιμοποιείτε	το	λειαντικό,	οι	
γραμμές	από	το	υγρό	που	εμφανίζονται	πρέπει	να	καθαρί-
ζονται	άμεσα.
Εάν	καθαριστούν	αργότερα,	μπορεί	να	παραμείνουν	
μόνιμα.
Δεν	πρέπει	να	το	αφήνουμε	το	λειαντικό	να	στεγνώσει.	Δεν	
κάνει	να	μένουν	και	να	στεγνώνουν	επάνω	στον	αρμό	με-
γάλες	ποσότητες	λειαντικού	,	γιατί	μπορεί	να	χαλάσουν	την	
οπτική	εικόνα	της	επιφάνειας	του	σφραγιστικού	(θαμπές	/	
γυαλιστερές	κηλίδες).
Πριν	τη	χρήση,	πρέπει	να	γίνονται	δοκιμές	για	την	
συμβατότητα	του	υλικού	με	τις	επιφάνειες	εφαρμογής,	
για	παράδειγμα	διαφορετικοί	τύποι	ξύλου	με	επικάλυψη	
(καπλαμά	κλπ.).
Το	Ινστιτούτο	Fresenius,	στο	Taunusstein,	(Γερμανία)	έχει	
ελέγξει	από	δερματολογικής	άποψης	τα	συστατικά	του	
OTTO	Smoothing	Agent,	και	τα	έχει	ταξινομήσει	ως	«μη	
ερεθιστικά	για	το	δέρμα».	Για	αυτό	το	λόγο,	σε	αντίθεση	με	
κάποια	απορρυπαντικά	που	συχνά	χρησιμοποιούνται,	το	
συγκεκριμένο	λειαντικό	δεν	ξεραίνει	το	δέρμα.
Παρόλα	αυτά	όπως	σε	όλες	τις	εργασίες,	τα	χέρια	θα	πρέ-
πει	να	καθαρίζονται	και	να	χρησιμοποιούμε	ειδικές	κρέμες	
μετά	την	εργασία.

Λειαντικό σιλικόνης

  Χαρακτηριστικά:
	 	 •	 	Υδατικό	διάλυμα	επιφανειακά	

ενεργών	συστατικών
	 	 •	 	Φιλικό	στο	δέρμα,	δερματολογικά	

ελεγμένα	ενεργά	συστατικά
	 	 •	 	Δεν	ξεραίνει	το	δέρμα
	 	 •	 	Διαλύεται	με	νερό
	 	 •	 	Διατηρεί	τη	στιλπνότητα	του	

σφραγιστικού
	 	 •	 	Δεν	ξεπλένει	τα	χρωστικά	συστατικά	

του	σφραγιστικού

  Πεδία εφαρμογής:
	 	 •	 	Εφαρμόζεται	για	λείανση	της	

σιλικόνης,	πολυουρεθάνης	και	MS	
Hybrid	polymer

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•		Σύμφωνα	με	τις	δοκιμές	συμβατότητας	σε	υγρό	περιβάλλον	
(αναφορά	δοκιμής	462310	του	Ινστιτούτου	Fresenius,	65232	
Taunusstein,	Germany),	το	λειαντικό	OTTO	Smoothing	Agent	
κατατάσσεται	στα	ακίνδυνα	υλικά	σε	σχέση	με	τον	πιθανό	
ερεθισμό	του	δέρματος

Παρατηρήσεις:
•		Δεν	είναι	κατάλληλο	για	μάρμαρα	και	φυσικές	πέτρες.	Για	
εφαρμογές	σε	συνδυασμό	με	τη	σιλικόνη	μαρμάρου	S70	
προτείνεται	η	χρήση	του	OTTO	Marble	Silicone	Smoothing	
Agent	

•		Οι	συσκευασίες	των	5	και	10	λίτρων	είναι	εφοδιασμένες	με	
«σύστημα	μη	δημιουργίας	φυσαλλίδων»
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X-GLM

Λειαντικό σιλικόνης  250  ml 1.000  ml 5  l 
μαρμάρου Μπουκάλι Μπουκάλι Δοχείο 
 GLM-52	 GLM-57	 GLM-59	
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 6/Κουτί 1

Λειαντικό σιλικόνης  10  l 60  l 200  l 
μαρμάρου Δοχείο Βαρέλι Βαρέλι 
 GLM-61	 με	παραγγελία	 με	παραγγελία
Μονάδα συσκευασίας 1 1 1

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες
Το	λειαντικό	για	σιλικόνες	μαρμάρου	OTTO	Marble	Silicone	
Smoothing	Agent	χρησιμοποιείται	πάντα	αδιάλυτο.	Προτεί-
νεται	η	χρήση	του	με	οικονομία	π.χ.	με	ψεκασμό.
Ο	λειαντικός	παράγοντας	πρέπει	πάντα	να	είναι	καινούρ-
γιος	και	καθαρός	χωρίς	βρωμιές.	Για	να	αποτρέψουμε	
λεκέδες	και	αποχρωματισμούς	του	μαρμάρου	στην	φυσική	
πέτρα,	απομακρύνουμε	τα	υπολείμματα	του	λειαντικού	με	
καθαρό	νερό	πριν	αυτό	στεγνώσει.
Παρόλα	αυτά,	εξαιτίας	των	ιδιαίτερων	ιδιοτήτων	των	φυσι-
κών	πετρωμάτων,	η	πιθανότητα	λεκέδων	και	αποχρωμα-
τισμών	δεν	μπορεί	να	αποκλειστεί	εντελώς.	Εξαιτίας	των	
πολλών	πιθανών	αιτιών	να	δημιουργηθούν	λεκέδες	κατά	
την	εφαρμογή,	συνιστάται	να	γίνεται	μια	πρότερη	δοκιμή	
για	τη	συμβατότητα	των	υλικών.
Το	Ινστιτούτο	Fresenius,	στο	Taunusstein,	(Γερμανία)	έχει	
ελέγξει	από	δερματολογικής	άποψης	τα	συστατικά	του	
OTTO	Smoothing	Agent,	και	τα	έχει	ταξινομήσει	ως	«μη	
ερεθιστικά	για	το	δέρμα».	Για	αυτό	το	λόγο,	σε	αντίθεση	με	
κάποια	απορρυπαντικά	που	συχνά	χρησιμοποιούνται,	το	
συγκεκριμένο	λειαντικό	δεν	ξεραίνει	το	δέρμα.
Παρόλα	αυτά	όπως	σε	όλες	τις	εργασίες,	τα	χέρια	θα	πρέ-
πει	να	καθαρίζονται	και	να	χρησιμοποιούμε	ειδικές	κρέμες	
μετά	την	εργασία.

  Χαρακτηριστικά:
			 •	 	Υδατικό	διάλυμα	επιφανειακά	

ενεργών	συστατικών
	 	 •	 	Ειδικά	συμβατό	με	ένα	πλήθος	

ευαίσθητων	μαρμάρων	και	φυσικών	
πετρωμάτων

	 	 •	 	Ελαχιστοποιεί	την	πιθανότητα	να	
λεκιάσει	η	φυσική	πέτρα	από	το	
λειαντικό

	 	 •	 	Φιλικό	στο	δέρμα,	δερματολογικά	
ελεγμένα	ενεργά	συστατικά

	 	 •	 	Δεν	ξεραίνει	το	δέρμα
	 	 •	 	Διατηρεί	τη	στιλπνότητα	του	

σφραγιστικού
•		Δεν	ξεπλένει	τα	χρωστικά	συστατικά	του	σφραγιστικού	

Πεδία εφαρμογής:
•		Εφαρμόζεται	για	λείανση	της	σιλικόνης	S70	σε	μάρμαρα	και	
άλλες	φυσικές	πέτρες

Δοκιμές και εγκρίσεις:
•		Σύμφωνα	με	τις	δοκιμές	συμβατότητας	σε	υγρό	περιβάλλον	
(αναφορά	δοκιμής	462310	του	Ινστιτούτου	Fresenius,	65232	
Taunusstein,	Germany)	το	λειαντικό	OTTO	Smoothing	Agent	
κατατάσσεται	στα	ακίνδυνα	υλικά	σε	σχέση	με	τον	πιθανό	
ερεθισμό	του	δέρματος

Παρατηρήσεις:
•		Χρησιμοποιείτε	το	OTTO	Marble	smoothing	Agent	μόνο	
αδιάλυτο

•		Οι	συσκευασίες	των	5	και	10	λίτρων	είναι	εφοδιασμένες	με	
«σύστημα	μη	δημιουργίας	φυσαλίδων»

Λειαντικό σιλικόνης 
μαρμάρου
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X-GRT

Γενικός Πίνακας των Ασταριών της OTTO ΝΕΑ: 
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OTTOSEAL® 
A 205

Π
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ετ
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	S
	7
2	

– 1105 + R 1105

Π
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	η
	S
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OTTOSEAL® 
M 350

– + + R 1105 R R R +/1216 + + R + +  
 1215

OTTOSEAL® 
M 360

–			 + + R 1105 R +/1216 R +/1216 + + R 1215 +  
 1215

OTTOCOLL® 
M 500

–			 + + R 1105 R +/1216 R +/1216 + + R + + 	  
 1215

OTTOSEAL® 
P 300/P 305

R 1226 +/1226 1226/R +/1225 R 1226 R +/1226 – 1226 1226 1226 1226  
  

OTTOSEAL® 
S 70

+/1101 + + 1101/R 1105 + 1216 + +/1216 + + + + +  
 1215/

1218

OTTOSEAL® 
S 100

+/1101 + 1216 1101/R 1105 – 1216 – +/1216 + + 1216 1216 1226  
 1215

OTTOSEAL® 
S 105

+/1101 + 1216 1101/R 1105 – 1216 – +/1216 + + 1216 1216 1226  
 1215 1215

OTTOSEAL® 
S 110

+/1101 + + 1101/R +/1105 + +/1216 1216 +/1216 + + + + +  
 1215

OTTOSEAL® 
S 115

+/1101 + + 1101/R 1105 + +/1216 1216 +/1216 + + + + +  
 1215

OTTOSEAL® 
S 117

+/1101 + + 1101/R 1105 1216 + 1216 + +/1216 + + + + +  
 1215/

1218

OTTOCOLL® 

S 120
+/1227 + + 1101/R +/1105

S70	
with	
1216

1216 + 1216 +/1216 + + + +/1216 +  

 1217 1215

OTTOCOLL® 

S 121
+/1227 + + 1101/R 1105 1216 +/1216 1216 +/1216 + + + + +  

 1217 1215

Bold =    Σημειώστε ότι τα αστάρια 1215, 126, 1217 και 1218 υπόκεινται στο καθεστώς πληροφόρησης και απογραφής (π.χ. περιορισμό 
ατομικής χρήσης), σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ που ισχύουν από 01.11.05 για περιορισμό διακίνησης χημικών 
Διαβάστε τα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων (http://www.otto-chemie.de/english/service/index.htm)

Σημειώσεις:

+	 =	 άριστη	πρόσφυση	χωρίς	αστάρι
-	 =	 μη	κατάλληλο
R	 =	 περισσότερες	πληροφορίες	ή	προκαταρκτικές	δοκιμές
Rx	 =	 σε	περίπτωση	μόνιμης	ή	συνεχιζόμενης	επαφής	με	το	νερό,	επικοινωνήστε	μαζί	μας

1	 =	 	για	αρμούς	κάτω	από	το	νερό,	π.χ.	πισίνες,	προτείνονται	η	S18	και	το	X-PR1218	σε	ορυκτές	επιφάνειες,	όπως	μπετόν,	τσιμέντο,	πλακίδια,	
κόλλα	πλακιδίων	κλπ.	Όταν	χρησιμοποιείτε	την	S16	(κόλλα	καθρέφτη)	σε	ορυκτά	και	απορροφητικά	υποστρώματα,	κάντε	χρήση	του	 
X-PR1105.

2	 =	 	για	φυσικές	πέτρες	σε	επαφή	με	το	νερό,	και	για	κάποιους	τύπους	φυσικής	πέτρας	χωρίς	επαφή	με	το	νερό	πρέπει	να	γίνεται	προετοιμασία	
με	X-PR1216.	Για	αμμόλιθο	πρέπει	να	γίνεται	προετοιμασία	με	X-PR1102.

3	 =	 	είναι	πιθανή	η	αντίδραση	των	S70,	S110	και	S115	με	μη	σιδηρούχα	μέτταλλα,	π.χ.	χαλκό,	μπρούτζο	κλπ	.	Για	τη	θεραπεία	του	
προβλήματος	χρειάζεται	απεριόριστη	πρόσβαση	αέρα
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X-GRT

4	 =	 	για	τη	διάφανη	S110	πρέπει	να	γίνεται	προετοιμασία	με	X-PR1217,	σε	πλαστικά	με	προστατευτικές	ταινίες	πρέπει	απαραιτήτως	να	γίνεται	
προετοιμασία	με	X-R1217.

5	 =	 	οι	S100	και	S105	έχουν	άμεση	πρόσφυση	χωρίς	αστάρι	σε	ακρυλικές	μπανιέρες,	Rohm	Plexiglas	GS,	ICI	Perpex	Sanitar	και	Atohaas	
Altuglas	CS	(Date	8/96).	Για	άλλες	όχι	ιδιαίτερα	γνωστές	ακρυλικές	μπανιέρες,	καθώς	και	για	τα	υπόλοιπα	σφραγιστικά	χρησιμοποιήστε	το	
X-PR1101	για	προετοιμασία	ή	επικοινωνήστε	μαζί	μας.

6	 =	 	για	σφράγιση	επάνω	σε	powder	coated	βαφές	προτείνεται	προκαταρκτική	δοκιμή	με	τηνχρήση	X-PR1101.	Επικο νωνήστε	μαζί	μας	για	τις	
τεχνικές	εφαρμογής

   Ειδική παρατήρηση:	για	αρμούς	με	σιλικόνες	αποφεύγετε	την	άμεση	επαφή	με	υλικά	που	περιέχουν	ασφαλτικά	και	απελευθερώνουν	
πλαστικοποιητές,	όπως	βουτύλιο,	EPDM	Η	μακροβιότητα	της	σχεδιασμένης	εργασίας	και	οι	απαιτούμενες	ποσότητες	προϋποθέτουν	
δοκιμή.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Δεδομένων!

Γενικός Πίνακας των Ασταριών της OTTO
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X-PR1101 X-PR1102

OTTO Cleanprimer 1101 OTTO Primer 1102

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
Cleanprimer 1101 PR1101-50	 PR1101-51	 PR1101-54	 PR1101-55
 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTO Primer 1102 PR1102-50	 PR1102-51	 PR1102-54	 PR1102-55
 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Δεν περιέχει 

τολουένιο

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Αστάρι για αμμόλιθο

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διάλυμα	σιλικονούχας	ρητίνης	ενός	
συστατικού

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
της	σιλικόνης	για	φυσικές	πέτρες	
S70	και	S117	πάνω	σε	αμμόλιθο

Βελτιωτής 
πρόσφυσης

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διαλυτικό	–	καθαριστικό	με	
πρόσμικτα	βελτίωσης	πρόσφυσης

	 	 •	 	Δεν	απαιτείται	χρόνος	στεγνώματος

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Καθαρίζει	και	ταυτόχρονα	βελτιώνει	
την	ικανότητα	συγκόλλησης	των	επι-
καλυμμένων	ή	φυσικών	μεταλλικών	
αντικειμένων,	καθώς	και	κάποιων	
πλαστικών	(π.χ.	PVC)



X-PR1105

OTTO Primer 1105

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTO Primer 1105 PR1105-50	 PR1105-51	 PR1105-54	 PR1105-55

Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	

–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διάλυμα	σιλικονούχας	ρητίνης	ενός	
συστατικού

	 	 •	 	Δημιουργεί	ένα	παχύ	στρώμα	υλικού

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ	

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Φράγμα	σε	αλκαλικές	επιφάνειες

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
των	σφραγιστικών	της	ΟΤΤΟ	σε	
ορυκτές	(π.χ.	μπετόν,	σοβά,	πορο-
μπετόν)	και	απορροφητικές	επιφά-
νειες	(π.χ.γύψο,	τσιμεντοσανίδα,	
ξύλο)

Γενικό αστάρι για 
απορροφητικές 
επιφάνειες

Δεν περιέχει 

τολουένιο
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X-PR1215 X-PR1216

OTTO Primer 1215 OTTO Primer 1216

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTO Primer 1215 PR1215-50	 PR1215-51	 PR1215-54	 PR1215-55 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTO Primer 1216 PR1216-50	 PR1216-51	 PR1216-54	 PR1216-55 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διάλυμα	σιλικονούχας	ρητίνης	ενός	
συστατικού

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
των	σιλικονών	της	ΟΤΤΟ	και	MS	
Hybrid	Polymers	σε	απορροφητικές	
επιφάνειες	

	 	 •	 	Συνιστάται	για	ορυκτά	υποστρώμα-
τα	(π.χ.	μπετόν,	σοβά,	τοιχοποιία,	
τσιμεντοσανίδα,	πορομπετόν),	
ακατέργαστο	ξύλο	και	με	υδατικά	
πρόσθετα,	καθώς	και	για	κεραμικές	
επιφάνειες

Παρατηρήσεις:

•		Αυτό	το	αστάρι	περιέχει	τολουένιο	και	για	το	λόγο	αυτό	
υπόκειται	στην	υποχρέωση	για	πληροφόρηση	και	κράτημα 
αρχείων	σχετικά	με	τον	κανονισμό	για	περιορισμό	των	
χημικών	(μεταξύ	άλλων	περιορισμό	ατομικής	χρήσης).	
Σχετικά	με	εναλλακτικές	λύσεις	που	δεν	περιέχουν	τολουένιο	
επικοινωνήστε	με	το	Τεχνικό	Τμήμα

Αστάρι σιλικόνης για 
απορροφητικές 
επιφάνειες

Αστάρι σιλικόνης για 
μεταλλικές 
επιφάνειες

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διάλυμα	σιλικονούχας	ρητίνης	ενός	
συστατικού

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
των	σιλικονών	OTTO	σε	μεταλλικά	
υλικά	(π.χ.	ανοξείδωτο,	αλουμίνιο,	
γαλβανιζέ	και	χρωμιωμένο	ατσάλι,	
χαλκό,	μπρούτζο)	και	επικαλυμμένα	
μέταλλα	(π.χ.	enamel,	βαμμένα	με	
αντισκωριακό)

	 	 •	 	Συνιστάται	για	τεχνητές	πέτρες

•		Βελτιώνει	την	πρόσφυση	της	σιλικόνης	για	φυσικές	πέτρες	
S70	πάνω	σε	μάρμαρα	και	άλλα	φυσικά	πετρώματα

•		Συνιστάται	για	κάποια	πλαστικά	(π.χ.	PVC,	ακρυλικά	είδη	
υγιεινής)	και	για	υλικά	που	περιέχουν	διαλύτες



99

X-PR1217 X-PR1218

OTTO Primer 1217 OTTO Primer 1218

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTO Primer 1217 PR1217-50	 PR1217-51	 PR1217-54	 PR1217-55 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTO Primer 1218 PR1218-50	 PR1218-51	 PR1218-54	 PR1218-55 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Αστάρι	ενός	συστατικού	εποξικής	
βάσης

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
των	σιλικονών	OTTO	σε	μόνιμα	
υγρές	συνθήκες	

	 	 •	 	Συνιστάται	για	πισίνες	σε	συνδυ-
ασμό	με	την	S18	πάνω	σε	ορυκτά	
υποστρώματα	(π.χ.	μπετόν,	τσιμε-
ντοκονία,	κόλλα)

	 	 •	 	Συνιστάται	για	τη	σιλικόνη	τροφίμων	
και	πόσιμου	νερού	S27	πάνω	σε	
κεραμικές	επιφάνειες	και	μπετόν.	Για	
την	περίπτωση	αυτή	επικοινωνήστε	
με	το	Τεχνικό	Τμήμα

Παρατηρήσεις:

•		Αυτό	το	αστάρι	περιέχει	τολουένιο	και	για	το	λόγο	αυτό	
υπόκειται	στην	υποχρέωση	για	πληροφόρηση	και	κράτημα	
αρχείων	σχετικά	με	τον	κανονισμό	για	περιορισμό	των	χημι-
κών	(μεταξύ	άλλων	περιορισμό	ατομικής	χρήσης).	Σχετικά	με	
εναλλακτικές	λύσεις	που	δεν	περιέχουν	τολουένιο	επικοινω-
νήστε	με	το	Τεχνικό	Τμήμα

*	Δείτε	στις	σελίδες	94/95	το	Γενικό	Πίνακα	για	τα	αστάρια,	για	
να	βρείτε	εναλλακτικές	λύσεις	για	αστάρια	που	δεν	περιέχουν	
τολουένιο

Αστάρι σιλικόνης για 
μόνιμα υγρές 
συνθήκες

Αστάρι σιλικόνης για 
πλαστικές επιφάνειες

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διάλυμα	σιλικονούχας	ρητίνης	και	
πολυακρυλικού,	ενός	συστατικού

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
των	σιλικόνων	OTTO	σε	πλαστικά	
υλικά	(π.χ.	PVC,	ακρυλικό	γυαλί,	
πολυεστέρα,	ABS	και	άλλα)

Παρατηρήσεις:

•		Αυτό	το	αστάρι	περιέχει	τολουένιο	και	για	το	λόγο	αυτό	
υπόκειται	στην	υποχρέωση	για	πληροφόρηση	και	κράτημα	
αρχείων	σχετικά	με	τον	κανονισμό	για	περιορισμό	των	χημι-
κών	(μεταξύ	άλλων	περιορισμό	ατομικής	χρήσης).	Σχετικά	με	
εναλλακτικές	λύσεις	που	δεν	περιέχουν	τολουένιο	παρακαλώ	
επικοινωνήστε	με	το	Τεχνικό	Τμήμα

*Δείτε	στις	σελίδες	94/95	το	Γενικό	Πίνακα	για	τα	αστάρια,	για	
να	βρείτε	εναλλακτικές	λύσεις	για	αστάρια	που	δεν	περιέχουν	
τολουένιο
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X-PR1225 X-PR1226

OTTO Primer 1225 OTTO Cleanprimer 1226

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTOPRIMER 1225 PR1225-50	 PR1225-51	 PR1225-54	 PR1225-55 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTOPRIMER 1226 PR1226-50	 PR1226-51	 PR1226-54	 PR1226-55 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Αστάρι για 
απορροφητικές 
επιφάνειες

Γενικό αστάρι για 
καθαρισμό 
και βελτιωτής 
πρόσφυσης

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διάλυμα	ισοκυανικού	εστέρα	ενός	
συστατικού

	 	 •	 	Δημιουργεί	στρώμα	υλικού

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
των	σφραγιστικών	της	ΟΤΤΟ	σε	
ορυκτά	υποστρώματα	(π.χ.	μπε-
τόν,	σοβά,	τσιμεντοσανίδα,	γύψο,	
πορομπετόν)	και	απορροφητικές	
επιφάνειες	(π.χ.	ακατέργαστο	ξύλο,	
ακατέργαστο	κόντρα	πλακέ)

•		Βελτιώνει	την	πρόσφυση	των	σφραγιστικών	της	ΟΤΤΟ	(Δές	
Γενικό	Πίνακα	Ασταριών	στις	σελίδες	94/95)

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διαλυτικό	–	καθαριστικό	με	
πρόσμικτα	βελτίωσης	πρόσφυσης

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
των	σφραγιστικών	της	ΟΤΤΟ	σε	μέ-
ταλλα	(π.χ.	ανοξείδωτο,	αλουμίνιο,	
βαμμένο	αλουμίνιο,	χαλκό,	μπρού-
τζο,	γαλβανισμένο	ατσάλι)

	 	 •	 	Βελτιώνει	την	πρόσφυση	των	σφρα-
γιστικών	της	ΟΤΤΟ	(Δές	Γενικό	Πί-
νακα	Ασταριών	στις	σελίδες	94/95)

Δεν περιέχει 

τολουένιο Δεν περιέχει 

τολουένιο
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X-PR1227

OTTO Primer 1227

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTOPRIMER 1227 PR1227-50	 PR1227-51	 PR1227-54	 PR1227-55 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Αστάρι για πλαστικά

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Διάλυμα	ισοκυανικού	εστέρα	ενός	
συστατικού

	 	 •	 	Αστάρι	ειδικά	σχεδιασμένο	για	τα	
σφραγιστικά	της	ΟΤΤΟ

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	τις	ιδιότητες	πρόσφυσης	
των	σφραγιστικών	της	ΟΤΤΟ	σε	
πλαστικά	(π.χ.	PVC	και	όμοια)

Δεν περιέχει 

τολουένιο

X-PR1230

OTTO	Primer	1230

Αστάρι που βελτιώνει την 
δυνατότητα βαφής των 
σφραγιστικών σιλικόνης με 
χρώματα και βερνίκια

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Αστάρι	ενός	συστατικού	βασισμένο	
σε	ένα	παράγοντα	πρόσφυσης	μέσα	
σε	διαλύτη

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Βελτιώνει	την	πρόσφυση	υδατοδια-
λυτών	επικαλύψεων	και	επικαλύψε-
ων	διαλύτου	πάνω	στις	σιλικόνες

Υλικό/Συσκευασία	 100  ml	 250  ml	 500  ml	 1.000  ml	
	 Αλουμ. Μπουκάλι	 Αλουμ. Μπουκάλι	 Αλουμ. Μπουκάλι	 Αλουμ. Μπουκάλι	
OTTO Primer 1230	 PR1230-50	 PR1230-51	 	 	
Μονάδα συσκευασίας	 15/Κουτί	 15/Κουτί	 	

Δεν περιέχει 

τολουένιο
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X-REF X-REMP

OTTO Cleaner F OTTO Cleaner MP

Υλικό/Συσκευασία 1.000  ml 5  l 10  l
 Αλουμ. Μπουκάλι Δοχείο Δοχείο
OTTO Cleaner MP REMP-55	 REMP-58	 REMP-60 
Μονάδα συσκευασίας 5/Κουτί 1 1

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500      ml 1.000  ml 
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTO Cleaner F REF-50	 REF-51	 REF-54	 REF-55 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί 5/Κουτί

Υλικό/Συσκευασία 5  l 10  l 50  l 200  l 
 Δοχείο Δοχείο Βαρέλι Βαρέλι
OTTO Cleaner F με	παραγγελία	 REF-60	 REF-63	 με	παραγγελία
Μονάδα συσκευασίας 1 1 1 1

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Καθαριστικό 
για μέταλλα

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Μείγμα	διαλύτη

	 	 •	 	Πολύ	καλός	καθαρισμός	και	από	
λιπαρές	ουσίες

	 	 •	 	Δεν	χρειάζεται	χρόνος	εξάτμισης

	 	 •	 	Ευχάριστη	οσμή

	 	 •	 	Πολύ	καλή	συμβατότητα	με	τις	
κανονικές	βαφές	αλουμινίου

	 	 •	 	Στεγνώνει	γρήγορα	και	δεν	αφήνει	
κατάλοιπα	

	 	 •	 	Δεν	περιέχει	αλογονωμένους	υδρο-
γονάνθρακες

Πεδία εφαρμογής:

•		Καθαρισμός	μεταλλικών	υλικών	(καθαρών	ή	με	powder	
coated	βαφή)	από	μη	στεγνωμένα	υπολείμματα	οποιασδή-
ποτε	κόλλας	τύπου	OTTOCOLL	Ρ	xx	

•		Αφαιρεί	λιπαρές	ουσίες	και	στρώματα	λαδιού	από	μεταλλικές	
επιφάνειες	(καθαρές	ή	με	powder	coated	βαφή)

Καθαριστικό για 
εργαλεία

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Μείγμα	διαλύτη

	 	 •	 	Πολύ	καλός	καθαρισμός

	 	 •	 	Δεν	χρειάζεται	χρόνος	εξάτμισης

	 	 •	 	Στεγνώνει	γρήγορα	και	δεν	αφήνει	
κατάλοιπα	

	 	 •	 	Δεν	περιέχει	αλογονωμένους	
υδρογονάνθρακες

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Καθαρισμός	μη	στεγνωμένων	υπο-
λείμματων	οποιασδήποτε	κόλλας	τύ-
που	OTTOCOLL	Ρ	xx	από	εργαλεία,	
δοσομετρητές,	σωλήνες,	βαλβίδες	
κλπ

Δεν περιέχει 

τολουένιο Δεν περιέχει 

τολουένιο
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X-RET

OTTO Cleaner T

Υλικό/Συσκευασία 100  ml 250  ml 500  ml
 Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι Αλουμ. Μπουκάλι
OTTO Cleaner T RET-50	 RET-51	 RET-54 
Μονάδα συσκευασίας 15/Κουτί 15/Κουτί 9/Κουτί

OTTO Cleaner T 1.000 ml 5 l 10 l 50 l 
 Αλουμ. Μπουκάλι Δοχείο Δοχείο Βαρέλι
 RET-55	 RET-58	 RET-60	 με	παραγγελία
Μονάδα συσκευασίας 5 1 1 1

Άλλες	ποσότητες	με	παραγγελία.	Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	

Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index htm

Γενικό καθαριστικό

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Μείγμα	διαλύτη

	 	 •	 	Πολύ	καλός	καθαρισμός	και	από	
λιπαρές	ουσίες

	 	 •	 	Δεν	χρειάζεται	χρόνος	εξάτμισης

	 	 •	 	Στεγνώνει	γρήγορα	και	δεν	αφήνει	
κατάλοιπα	

	 	 •	 	Δεν	περιέχει	αλογονωμένους	
υδρογονάνθρακες

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Καθαρισμός	γυαλιού,	μετάλλων,	και	
μερικών	πλαστικών,	όπως	PVC	και	
πολυεστέρα

Δεν περιέχει 

τολουένιο
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Y-AKP

Περιγραφή 

Accumulator Gun Typ RO-25/KF  ARO25

Περιγραφή 

Accumulator Gun Typ RO-50/KFB  ARO50

Περιγραφή 

Φορτιστής συσσωρευτή 1.1h 2,4-3,6 Volt  με	παραγγελία
Ταχυφορτιστής 2,4 volt   με	παραγγελία 
Ανταλλακτική μπαταρία 2,4 volt/1,4 Ah   με	παραγγελία

Περιγραφή 

Ταχυφορτιστής 7,2-18 Volt   με	παραγγελία 
Ανταλλακτική μπαταρία 7,2 volt/2,0 Ah  με	παραγγελία

Λίστα	ανταλλακτικών	για	τα	πιστόλια	σιλικόνης	μπορείτε	να	βρείτε	στο	www.otto-chemie.de/englisch/bauprodukte/anw_zubehoer/index htm

1

3
2 2

1

1

1

2

Υποβοηθούμενα πιστόλια 
σιλικόνης

Για	φυσίγγια	ή,	εναλλακτικά,	συσκευασίες	αλουμινίου	300/400	
ml	(με	φορτιστή	μπαταρίας,	θήκη	για	φυσίγγιο	και	αλουμινένια	
συσκευασία,	2,4	Volt/1,4	Ah	μετασχηματιστή,	διάφανο	κύλινδρο)

Πιστόλι σιλικόνης με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Type RO-25/KF

Πιστόλι σιλικόνης με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Type RO-50/KFB

Για	φυσίγγια	ή,	εναλλακτικά,	συσκευασίες	 
αλουμινίου	έως	600	ml	(με	ταχυφορτιστή	μπαταρίας,	 
7.2	Volt/2,0	Ah	μετασχηματιστή,	διάφανο	κύλινδρο)

Εξαρτήματα για 
επαναφορτιζόμενα 
πιστόλια σιλικόνης
Type RO-25/KF

Εξαρτήματα για 
επαναφορτιζόμενα 
πιστόλια σιλικόνης
Type RO50/KFB

2

3
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Y-DOP

Περιγραφή 

Applicator Gun FG Low   FGLOW

Περιγραφή 

Applicator Gun IPF   IPF
Set of reducing needles for Applicator gun IPF/2 needles each NADELN

Λίστα	ανταλλακτικών	για	τα	πιστόλια	σιλικόνης	μπορείτε	να	βρείτε	στο	www.otto-chemie.de/englisch/bauprodukte/anw_zubehoer/index.htm

Νέο

Περιγραφή 

Applicator Gun PPA65   PPA65

Περιγραφή 

Applicator Gun ULTRA   ULTRA

Πιστόλια εφαρμογής 
αφρών PU

Πλαστικό	πιστόλι	δοσολογίας,	οικονομικό	μοντέλο. 
Για	ελεγχόμενη	ροή	αφρού.	Δεν	έχει	ανταλλακτικά.

Πιστόλι εφαρμογής ULTRA Πιστόλι εφαρμογής PPA 65

Υψηλής	ποιότητας	επαγγελματικό	πιστόλι,	με	εσωτερικά	μέρη	
γυαλισμένα	ή	καλυμμένα	με	Teflon,	ανθεκτικό	και	με	λειτουργίες	
ακριβείας.	Επαγγελματική	ποιότητα.	Για	ελεγχόμενη	ροή	αφρού.

Ελαφρύ	και	οικονομικό.	Για	ελεγχόμενη	ροή	αφρού.

Πιστόλι εφαρμογής IPF 
με βελόνες συστολής

Δυνατό	και	ανθεκτικό	πιστόλι	δοσολογίας	από	 
συνθετικό	υλικό.	Επαγγελματική	ποιότητα.	Για	 
ελεγχόμενη	ροή	αφρού.	Με	3	βελόνες	συστολής	(1	mm,	1,5	mm,	
2	mm).	Σέρβις	αντικατάστασης	ελαττωματικών	πιστολιών.

Πιστόλι εφαρμογής FG Low

Νέο
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Y-DRP

Περιγραφή 

P 400 (COX)   P400COX

Περιγραφή 

P 620 (COX)   P620COX

Περιγραφή 

Compressed Air Gun P 900   P900

Περιγραφή   

Pressure regulating valve   με	παραγγελία

Λίστα	ανταλλακτικών	για	τα	πιστόλια	σιλικόνης	μπορείτε	να	βρείτε	στο	www.otto-chemie.de/englisch/bauprodukte/anw_zubehoer/index htm

Αεροπροωθούμενα 
πιστόλια σιλικόνης

Αεροπροωθούμενο	πιστόλι	με	εργονομική	λαβή.	 
Κύλινδρος	αλουμινίου	για	συσκ.	αλουμινίου	έως	400	ml

Αεροπροωθούμενο πιστόλι 
P400 (COX)

Αεροπροωθούμενο πιστόλι 
P620 (COX)

Αεροπροωθούμενο	πιστόλι	με	εργονομική	λαβή.	 
Κύλινδρος	αλουμινίου	για	συσκ.	αλουμινίου	έως	620	ml

Αεροπροωθούμενο πιστόλι 
P900

Αεροπροωθούμενο	πιστόλι	χωρίς	άξονα	 
πίεσης.	Για	όλα	τα	φυσίγγια	310	ml.	Μέγιστη	 
πίεση	εργασίας:	6-8	bar	Εύρος	πίεσης:	3-5	bar

Βαλβίδα ελέγχου πίεσης

Απλός,	οικονομικός	μειωτής	πίεσης.	 
Κανονικό	μοντέλο	με	μετρητή	πίεσης.	Κατάλληλο	για	
αεροπροωθούμενα	πιστόλια	P900,	P400,	P620,	P620PS
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Y-DRP

Περιγραφή 

Compressed Air Gun P 2 x 190 (B+O)  P2x190

Για	διπλά	φυσίγγια	των	2	x	190	ml

Αεροπροωθούμενο πιστόλι 
P 2 x 190

Περιγραφή 

    
Compressed Air Gun P 2 x 310 (B+O)  P2x310

Για	διπλά	φυσίγγια	των	2	x	310	m

Αεροπροωθούμενο πιστόλι 
P 2 x 310

Αεροπροωθούμενα 
πιστόλια σιλικόνης

Περιγραφή 

Compressed Air Gun P TS 460 XH  PTS460XH

Πιστόλι αέρος 
P TS 460 XH

Λίστα	ανταλλακτικών	για	τα	πιστόλια	σιλικόνης	μπορείτε	να	βρείτε	στο	www.otto-chemie.de/englisch/bauprodukte/anw_zubehoer/index.htm

Για	δίδυμα	φυσίγγια	των	330	ml
Νέο
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Y-HPP

Περιγραφή 

    
Craftsman's Gun   HANDW

Περιγραφή 

Skeleton Gun   SKELETT

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 30   H30

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 36   H36

Nέο 
γάντζος για 

τη σκάλα

Λίστα	ανταλλακτικών	για	τα	πιστόλια	σιλικόνης	μπορείτε	να	βρείτε	στο	www.otto-chemie.de/englisch/bauprodukte/anw_zubehoer/index htm

Το πιστόλι του τεχνίτη

Το	πιστόλι	του	τεχνίτη	για	φυσίγγια	310	ml	 
Με	ξεχωριστή	βάση	πίεσης.	Δεν	διατίθενται	ανταλλακτικά

Το	πιστόλι	του	τεχνίτη	για	φυσίγγια	310	ml	 
Με	λείο	άξονα	πίεσης.	Δεν	διατίθενται	ανταλλακτικά

Πιστόλι σκελετός

Χειροκίνητο πιστόλι Η30

Οικονομικό	χειροκίνητο	πιστόλι,	πολύ	δυνατό	για	σκληρή	και	συνε-
χή	χρήση.	Για	φυσίγγια	310	ml.	Επαγγελματική	ποιότητα.	Διατίθεται	
ξεχωριστά	και	γάντζος	για	τη	σκάλα.	Δεν	διατίθενται	ανταλλακτικά.

Ανθεκτικό	χειροκίνητο	πιστόλι	από	ειδικό	άθραυστο	πλαστικό,	
πολύ	ελαφρύ.	Διαθέτει	ειδική	μούφα	για	τη	συγκράτηση	του	φυσιγ-
γίου,	λείο	άξονα	πίεσης.	Έχει	αυτόματη	απελευθέρωση	πίεσης.

Χειροκίνητο πιστόλι Η36

Χειροκίνητα πιστόλια 
σιλικόνης
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Y-HPP

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 400 (Cab)  H400CAB

Περιγραφή 

Professional Handoperated Gun H 40  H40

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 400 (COX)  H400COX

Nέο 
γάντζος για 

τη σκάλα

Λίστα	ανταλλακτικών	για	τα	πιστόλια	σιλικόνης	μπορείτε	να	βρείτε	στο	www.otto-chemie.de/englisch/bauprodukte/anw_zubehoer/index.htm

Χειροκίνητο πιστόλι Η400 
(Cab)

Χειροκίνητο	πιστόλι,	οικονομικό	μοντέλο.	Κύλινδρος	αλουμινί-
ου,	για	συσκ.	αλουμινίου	έως	400	ml.	Διατίθεται	γάντζος	για	τη	
σκάλα.	Δεν	διατίθενται	ανταλλακτικά.

Χειροκίνητο πιστόλι Η400 
(COX)

Χειροκίνητο	πιστόλι,	κύλινδρος	αλουμινίου,	για	συσκ.	 
αλουμινίου	έως	400	ml.	Διατίθεται	γάντζος	για	τη	σκάλα.	 
Δεν	διατίθενται	ανταλλακτικά.

Χειροκίνητα πιστόλια 
σιλικόνης

Χειροκίνητο	πιστόλι	για	συνεχόμενη	σκληρή	χρήση.	 
Για	φυσίγγια	310	ml.	Έχει	μαλακή	βάση	πίεσης.	 
Επαγγελματική	ποιότητα.

Χειροκίνητο πιστόλι Η40
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Y-HPP

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 400 (H3A)  H400H3A

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 400 (H3)  με	παραγγελία

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 600 (H2)  H600H2

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 600 (H2P)  με	παραγγελία

Λίστα	ανταλλακτικών	για	τα	πιστόλια	σιλικόνης	μπορείτε	να	βρείτε	στο	www.otto-chemie.de/englisch/bauprodukte/anw_zubehoer/index htm

Χειροκίνητο	πιστόλι,	κύλινδρος	αλουμινίου,	 
για	συσκ.	αλουμινίου	έως	600	ml. 
Kroger.	Επαγγελματική	ποιότητα

Χειροκίνητο πιστόλι Η600 
(Η2Α)

Χειροκίνητα πιστόλια 
σιλικόνης

Χειροκίνητο πιστόλι Η400 
(Η3Α)

Χειροκίνητο	πιστόλι,	κύλινδρος	αλουμ νίου,	 
για	συσκ.	αλουμινίου	έως	400	ml.	Kroger.	 
Επαγγελματική	ποιότητα.

Χειροκίνητο	πιστόλι,	ατσάλ νος	κύλ νδρος,	 
για	συσκ.	αλουμινίου	έως	400	ml. 
Kroger.	Επαγγελματική	ποιότητα.

Χειροκίνητο πιστόλι Η400  
(Η3)

Χειροκίνητο πιστόλι Η600 (Η2)

Χειροκίνητο	πιστόλι,	ατσάλ νος	κύλ νδρος,	 
για	συσκ.	αλουμινίου	έως	600	ml. 
Kroger.	Επαγγελματική	ποιότητα
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Y-HPP

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H  2 x 310 ml (B+O)  H2x310BO

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 2 x 190 ml (B+O)  H2x190BO

Nέο 
γάντζος για 

τη σκάλα

Λίστα	ανταλλακτικών	για	τα	πιστόλια	σιλικόνης	μπορείτε	να	βρείτε	στο	www.otto-chemie.de/englisch/bauprodukte/anw_zubehoer/index.htm

Περιγραφή 

2K Hand-operated  Jointing Gun H 248  H248

Περιγραφή 

Hand-operated Gun H 620 (COX)  H620COX

Χειροκίνητο διπλό πιστόλι  
Η 2x190 (B+O)

Χειροκίνητο	πιστόλι,	για	τη	χρήση	των	διπλών	φυσιγγίων	2	x	190	ml.

Χειροκίνητο	πιστόλι,	για	τη	χρήση	των	διπλών	φυσιγγίων	 
ΟΡΤU	2	x	105	ml.

Χειροκίνητο διπλό πιστόλι 2Κ 
Η 248

Χειροκίνητο διπλό πιστόλι  
Η 2x310 (B+O)

Χειροκίνητο	πιστόλι,	για	τη	χρήση	των	διπλών	φυσιγγίων	2	x	310	ml.

Χειροκίνητο	πιστόλι,	κύλινδρος	αλουμινίου,	για	συσκ.	αλουμινίου	
έως	620	ml.	Επαγγελματική	ποιότητα.	Διατίθεται	γάντζος	για	τη	
σκάλα.	Δεν	διατίθενται	ανταλλακτικά.

Χειροκίνητο πιστόλι Η620 
(COX)

Χειροκίνητα πιστόλια 
σιλικόνης
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Y-VBG

1)

2)

1)

2)

1)

2)

Εργαλεία εφαρμογής 
και λείανσης

Περιγραφή Set 

1) OTTO-Fugenboy small 5 mm - 8 mm - bent BOYKLEIN
2) OTTO-Fugenboy large 11 mm - 14 mm - 17 mm BOYGROSS

OTTO-Fugenboy Εργαλεία λείανσης

Περιγραφή 

1) Smoothing tool   SPACHT
2) Glättfix   FIX

Περιγραφή 

1) Scraper large   TEIGGROSS
2) Scraper small   TEIGKLEIN

1)	Μεγάλο,	διάσταση	περίπου	28	cm

2)	Μικρό,	διάσταση	περίπου	25	cm

Εργαλείο 
διαμόρφωσης

OTTO-Fugenfux

Εργαλεία	λείανσης	από	ειδικό	πλαστικό	για	επαγγελματικό	
σχεδιασμό	αρμών.	Το	σετ	αποτελείται	από	5	σπάτουλες.

Περιγραφή Set 

   
OTTO-Fugenfux 6,5 - 8,5 - 10,0 - 12,5 mm - round FUX

Λειαντικά	εργαλεία	από	ανώτερης	ποιότητας	συνθετικό	
υλικό,	για	επαγγελματικό	σχεδιασμό	αρμών.

1)	Εργαλείο	λείανσης,	διαστάσεις	περίπου	9	x	8,5	cm 
2)	Glattfix,	σπάτουλα,	διαστάσεις	περίπου	8,5	x	4	cm

Νέo



Z-FLB

Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	 

www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών

OTTO Flexband
μη αυτοκόλλητο 

OTTO Flexband SP 
αυτοκόλλητο

Τρεχ.μ./ Ρολό ανθρακί άσπρο Τρεχ.μ./ Ρολό ανθρακί άσπρο
 6 x 2 mm 20	x	75 με	παραγγελία με	παραγγελία 20	x	70 με	παραγγελία με	παραγγελία
 8 x 2 mm 20	x 75 με	παραγγελία με	παραγγελία 20	x	70 με	παραγγελία με	παραγγελία
 9 x 2 mm 20	x 75 FLBM-9x2-C67 FLBM-9x2-C01 20	x	70 FLBO-9x2-C67 με	παραγγελία
 9 x 3 mm 20	x 75 FLBM-9x3-C67 FLBM-9x3-C01 20	x	70 FLBO-9x3-C67 με	παραγγελία
 9 x 4 mm 10	x	150 FLBM-9x4-C67 FLBM-9x4-C01 10	x	140 με	παραγγελία με	παραγγελία
 9 x 5 mm 10	x	150 με	παραγγελία με	παραγγελία 10	x	140 με	παραγγελία με	παραγγελία
12 x 2 mm 20	x 75 FLBM-12x2-C67 με	παραγγελία 20	x	70 FLB0-12x2-C67 με	παραγγελία
12 x 3 mm 20	x 75 FLBM-12x3-C67 με	παραγγελία 20	x	70 FLB0-12x3-C67 με	παραγγελία
12 x 4 mm 10	x	150 FLBM-12x4-C67 με	παραγγελία 10	x	140 με	παραγγελία με	παραγγελία
15 x 2 mm 20	x 75 FLBM-15x2-C67 με	παραγγελία 20	x	70 με	παραγγελία με	παραγγελία
15 x 3 mm 20	x	75 με	παραγγελία με	παραγγελία 20	x	70 με	παραγγελία με	παραγγελία
20 x 2 mm 20	x 75 με	παραγγελία με	παραγγελία 20	x	70 με	παραγγελία on	request
Περιεχόμενο Τρεχ.μ./ Ρολό 1,500 m 1,500 m Τρεχ.μ./ Ρολό 1,400 m 1,400 m
 9 x 6 mm 10	x	100 με	παραγγελία με	παραγγελία 10	x	100 με	παραγγελία με	παραγγελία
12 x 5 mm 10	x	100 με	παραγγελία με	παραγγελία 10	x	100 με	παραγγελία με	παραγγελία
Περιεχόμενο Τρεχ.μ./ Ρολό 1.000 m 1.000 m Τρεχ.μ./ Ρολό 1.000 m 1.000 m
50 x 5 mm 10	x 35 με	παραγγελία με	παραγγελία 10	x	35 με	παραγγελία με	παραγγελία
Περιεχόμενο Τρεχ.μ./ Ρολό 350 m 350 m Τρεχ.μ./ Ρολό 350 m 350 m

OTTO Flexband-Sealing Tape
(Σφραγιστική Ταινία)

Χαρακτηριστικά:

•		Αφρώδης	ελαστική	 
ταινία	από	PE

•		Ενισχυμένη	με	κλωστή

•		Κλειστές	κυψέλες

•		Ανθεκτική	στο	χρόνο

•		Συμβατή	με	τις	σφραγιστικές	σιλικόνες	 
που	προτείνονται	από	την	OTTO

•		Διατίθεται	με	ή	χωρίς	αυτοκόλλητη	ταινία

Πεδία εφαρμογής:

•		Χρησιμοποιείται	ως	συνδετική	ταινία	για	το	μονωτικό	γυαλί,	
σύμφωνα	με	τις	προδιαγραφές	του	Rosenheim
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Z-OFB

OTTO Fugenband BG1

Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

Διάσταση 
(πλάτοςx 
πάχος) σε 
mm

Κωδικός 
παραγγε-
λίας

Περιε-
χόμενο 
κουτιού 
σε mm

Μήκος 
ρολό 
σε m

Ρολό 
ανά 
κουτί

Πλάτος αρμών 
(για στεγανότητα 
σε κατευθυνόμε-
νη βροχή)

10 x 10 OFB-10/2 137,5 12,5 11 2 

10 x 15 OFB-10/3 110,0 10 11 3 

10 x 20 OFB-10/4 88,0 8,0 11 3 - 6 

15 x 10 OFB-15/2 87,5 12,5 7  2 

15 x 15 OFB-15/3 70,0 10 7  3 

15 x 20 OFB-15/4 56,0 8 7 3 - 6 

15 x 30 OFB-15/6 39,2 5,6 7 5 - 9 

20 x 10 OFB-20/2 62,5 12,5 5  2 

20 x 15 με	παραγγελία 50,0 10 5  3 

20 x 20 OFB-20/4 40,0 8 5 3 - 6 

20 x 30 με	παραγγελία 28,0 5,6 5 5 - 9 

20 x 40 OFB-20/8 21,5 4,3 5 7 - 12 

25 x 25 με	παραγγελία 26,4 6,6 4 4 - 7

25 x 40 με	παραγγελία 17,2 4,3 4 7 - 12 

25 x 50 OFB-25/10 13,2 3,3 4 9 - 16 

30 x 50 με	παραγγελία 9,9 3,3 3 9 - 16

30 x 60 OFB-30/12 26,0 6,5 4 10 - 18 

40 x 60 με	παραγγελία 19,5 6,5 3 10 - 18 

Χαρακτηριστικά:

•		Αφρώδης	ταινία	με	 
στεγανωτικό,	αυτοκόλλητη	από	τη	μία	πλευρά

•		Φουσκώνει	αργά	μέσα	στον	αρμό	μέχρι	το	τελικό	της	πάχος

•		Δημιουργεί	αρμό,	που	μπορεί	να	αντέξει	τη	δυνατή	βροχή,	
σύμφωνα	με	το	DIN	EN	86

•		Αντοχή	στη	φωτιά,	σύμφωνα	με	το	DIN	4102	–	B1

•		Προστατεύει	από	την	υγρασία	και	τη	σκόνη,	την	απώλεια	
θερμότητας,	το	θόρυβο	κλπ

•		Συμβατή	με	μπετόν,	πορομπετόν,	τούβλα,	πέτρινα	τούβλα,	
ξύλο,	ατσάλι,	αλουμίνιο,	χαλκό,	U-PVC	και	πολυκαρβονικά

•		Ανθεκτική	στη	UV	ακτινοβολία	και	τη	γήρανση

Πεδία εφαρμογής:

•		Σφράγιση	αρμών,	διάκενων	και	σχισμών

•		Αρμοί	μεταξύ	τοίχου	και	πλαισίων	κουφωμάτων

•		Αρμοί	μεταξύ	τοιχοποιίας	και	τσιμεντοκολόνας,	σκεπάστρων	
και	πάνελ	οροφής,	αρμοί	διαστολής,	αρμοί	σε	μεταλλικά	
πλαίσια	παραθύρων,	προφίλ	φύλλων	επενδύσεων	και	
πλάκες	με	ανώμαλη	επιφάνεια

Δοκιμές και εγκρίσεις:

•		Πληροί	τις	προδιαγραφές	του	DIN	EN	86-	Αδιαπερατό-
τητα	των	αρμών	σε	δυνατή	βροχή-	δεν	περνάει	νερό	στο	
εσωτερικό	σε	πίεση	600	Pa

•		Πληροί	τις	απαιτήσεις	του	DIN	53387	για	αντοχή	στις	καιρι-
κές	μεταβολές

•		Πληροί	τις	προδιαγραφές	του	DIN	52453,	Μέρος	1-	Συμβα-
τότητα-	δεν	αποχρωματίζει	ή	λεκιάζει	τα	υλικά	στις	περιοχές	
εφαρμογής

•		Πληροί	τις	προδιαγραφές	του	DIN	4102-Β1	–	Αντοχή	στη	
φωτιά-	(με	επίβλεψη	από	το	MPA	Bau	Hannover,	Germany)

Προσυμπιεσμένη 
ταινία αρμού
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Z-PE

Διάμετρος  Κωδικός παραγγελίας Περιεχόμενο κουτιού  
 ανθρακί σε m
 6 mm PE-6	 5	x	100
 8 mm PE-8	 5	x	100
10 mm PE-10	 5	x	100
13 mm PE-13	 5	x	100
15 mm PE-15	 5	x	100
20 mm PE-20	 5	x	50
25 mm PE-25	 5	x	50
30 mm PE-30	 5	x	25
40 mm PE-40	 135	x	1
50 mm PE-50	 90	x	1

Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	 

www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Υλικό	εξώθησης,	γεμίσματος	αρμού	από	
πολυαιθυλένιο	(PE)

	 	 •	 	Εφαρμόζεται	σε	εσωτερικούς	και	
εξωτερικούς	χώρους

	 	 •	 	Κλειστών	κυψελών	σύμφωνα	με	το	 
DIN	18540

	 	 •	 	Υδατοαπωθητικό

	 	 •	 	Γκρι	χρώμα

	 	 •	 	Κατατάσσεται	στα	οικοδομικά	υλικά	
τάξης	Β2

Πεδία εφαρμογής:

•		Χρησιμοποιείται	για	το	προγέμισμα	και	την	πρώτη	σφράγιση	
αρμών	σε	εσωτερικό	και	εξωτερικό	χώρο

•		Χρήση	σε	ανοίγματα	σύμφωνα	με	το	DIN	18540

Δοκιμές και εγκρίσεις:

•		Δοκιμασμένο	σύμφωνα	με	το	DIN	4102	–B2	–	Κανονική	
δυνατότητα	καύσης	(MPA	Dresden,Germany)

OTTO
PE Back-up Foam Rod B3
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Z-PUR-H Z-PUR-HS

Διάμετρος  Κωδικός παραγγελίας Περιεχόμενο κουτιού 
 Μικρό κουτί σε m
10 mm PUR-HK-10	 500	x	1
15 mm PUR-HK-15	 300	x	1
20 mm PUR-HK-20	 200	x	1
25 mm PUR-HK-25	 100	x	1

Διάμετρος  Κωδικός παραγγελίας Περιεχόμενο κουτιού 
 Μικρό κουτί σε m
10 mm PUR-HG-10	 1,500	x	1	
15 mm PUR-HG-15	 1.000	x	1
20 mm PUR-HG-20	 500	x	1
25 mm PUR-HG-25	 300	x	1
30 mm PUR-HG-30	 200	x	1
35 mm με	παραγγελία	 180	x	1
40 mm PUR-HG-40	 100	x	1
50 mm PUR-HG-50	 100	x	1
60 mm με	παραγγελία	 50	x	1
80 mm με	παραγγελία	 25	x	1

Διάμετρος  Κωδικός παραγγελίας Περιεχόμενο κουτιού 
 Μικρό κουτί σε m
10 mm PUR-HS-10	 1 500	x	1
15 mm PUR-HS-15	 1 000	x	1
20 mm PUR-HS-20	 500	x	1
25 mm PUR-HS-25	 300	x	1
30 mm PUR-HS-30	 200	x	1
35 mm με	παραγγελία	 180	x	1
40 mm PUR-HS-40	 100	x	1
50 mm με	παραγγελία	 100	x	1
60 mm με	παραγγελία	 50	x	1
80 mm με	παραγγελία	 25	x	1

Διαβάστε	τα	Φυλλάδια	Τεχνικών	Χαρακτηριστικών	–	www.otto-chemie.de/englisch/service/daten/index.htm

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Υλικό	γεμίσματος	αρμού	από	
πολυουρεθάνη	(PUR)

	 	 •	 	Εφαρμόζεται	σε	εσωτερικούς	χώρους

	 	 •	 	Ανθρακί	χρώμα

	 	 •	 	Κατατάσσεται	στα	οικοδομικά	υλικά	
τάξης	Β3

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Προγέμισμα	αρμών	σε	εσωτερικό	χώρο

OTTO
PUR Back-up Foam Rod 
H B3

OTTO
PUR Back-up Foam Rod 
HS B3

  Χαρακτηριστικά:

	 	 •	 	Υλικό	γεμίσματος	αρμού	από	
πολυουρεθάνη	(PUR)

	 	 •	 	Εφαρμόζεται	σε	εσωτερικούς	χώρους

	 	 •	 	Συμπαγής	και	σκληρός	τύπος

	 	 •	 	Κίτρινο	χρώμα

	 	 •	 	Κατατάσσεται	στα	οικοδομικά	υλικά	
τάξης	Β3

  Πεδία εφαρμογής:

	 	 •	 	Προγέμισμα	αρμών	σε	εσωτερικό	χώρο
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Z-ZUB

Επιπρόσθετα υλικά

Περιγραφή 

Cartridge cutter   KARTSCH

Για	το	κόψιμο	της	άκρης	του	φυσιγγίου	και	του	ακροφυσίου.	 
Η	λεπίδα	είναι	ανοξείδωτη	και	αντικαθίσταται.	 
Διαστάσεις	περίπου	13	x	4	cm.

Κόφτης-ανοιχτήρι 
φυσιγγίων

Περιγραφή 

Cartridge stand   STAEND

Στάντ Φυσιγγίων

Χαρακτηριστικά:

•		Μπορεί	να	χωρέσει	8	Χ	11	=	88	φυσίγγια

•		Διαστάσεις	48	x	62	x	42	cm	(Π	x	Y	x	B)

•		Έχει	δύο	θέσεις	για	τοποθέτηση	διαφημιστικού	αυτοκόλλητου

•		Κατάλληλο	και	για	φυσίγγια	με	κουμπωτές	μύτες

Πεδία εφαρμογής:

•		Παρουσίαση	των	φυσιγγίων	της	OTTO	σε	χώρους	πώλησης,	
σε	προθήκες	και	ράφια

Περιγραφή 

1 set (1 Drain cock 2" + set of 3 adaptors)  HAHN

Για	50-	,	60-	και	200-	λιτρα		βαρέλια

Βάνα 2" με εξαερισμό  
(ροή με αέρα)

Νέα
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Ακροφύσια/Παρελκόμενα  για φυσίγγια των 
300/310 ml και ακροφύσια για συσκευασίες 
αλουμινίου 400/580 ml

Περιγραφή 

Screw cap   V-Kappe 
Corner piece   W-Stück
Μονάδα συσκευασίας  	 1

Καπάκι	για	φυσίγγια	
300/310	ml

Βιδωτό 
καπάκι για 
φυσίγγια

Γωνιακό 
τεμάχιο

Γωνιακό	τεμάχιο	για	φυσίγγια	
300/310	ml

Ακροφύσια 
για συσκ. 
αλουμινίου

Ακροφύσια	για	κανονική	συσκευασία,	μήκος	120	mm	(5	τεμάχια	
σε	κάθε	κουτί)	Ακροφύσιο	για	συσκ.	αλουμινίου,	μήκος	150	mm

Περιγραφή  
 
Standard nozzle 120 mm   Düse-STA120
Nozzle with supporting rim 120 mm  Düse-STR120 
Nozzle with supporting rim 165 mm 	 Düse-STR165
Μονάδα συσκευασίας  	 1

Κανονικά 
ακροφύσια

Ακροφύσια 
με δακτύλιο 
στήριξης για 
φυσίγγια

Διάφανο 
ακροφύσιο 
κλίπ

Μήκος	120	mm,	20	τεμάχια	 
σε	κάθε	κουτί	φυσιγγίων

Μήκος	120	mm	 
Μήκος	165	mm	

Περιγραφή 

Clipnozzle with lid   CLIPKAPPE
Clipnozzle without lid    CLIPD10
Μονάδα συσκευασίας  	 1

Ακροφύσιο	φυσιγγίου

Περιγραφή 

Nozzle for standard bag 120 mm  Düse-FB120
Nozzle for bag, length 150 mm  Düse-FB150
Μονάδα συσκευασίας  	 1

Νέα
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Ακροφύσια / παρελκόμενα για συσκευασίες 
αλουμινίου 400/580 ml και ακροφύσια 
στατικής ανάμιξης

Βάση ακροφυσίου ΜΚ1
Ακροφύσια ΜΚ5

Για	τα	πιστόλια	COX	Η400/	620	και	P400	/	620	COX	(γκρί	και	άσπρο)	Η	βάση	
του	ακροφυσίου	είναι	απαραίτητη	για	τη	χρήση	αυτών	των	εξαρτημάτων.Για	τα	πιστόλια	Η400	(Η3	/	Η3Α)	και	Η600	(Η2	/	Η2Α)

Ακροφύσιο Νο. 63

Ακροφύσιο	στατικής	ανάμιξης	δίδυμων	φυσιγγίων	 
330ml	(αναλογία	ανάμιξης	10:1)

Ακροφύσιο 
στατικής  
ανάμιξης για  
δίδυμα  
φυσίγγια

Περιγραφή 

Static mixing MS 13-24   MS1324
Μονάδα συσκευασίας  	 1

Περιγραφή 

 
Static mixing nozzle KWM 18K  STATMIX
Μονάδα συσκευασίας  	 1

Ακροφύσια	στατικής	μείξης	για	2	x	190	ml	 
και	2	x	310	ml	διπλά	φυσίγγια.

Ακροφύσιο στατικής 
μείξης για διπλά φυσίγγια 
OTTOCOLL® P520Νέo

Περιγραφή  
 
Nozzle holder MK 1   D-halterMK1
Nozzle MK 5 white   Düse-MK5-C01 
Nozzle MK 5 grey  	 Düse-MK5-C02
Μονάδα συσκευασίας  	 1

Περιγραφή 

    
Nozzle No. 63   Düse-Nr63
Μονάδα συσκευασίας  	 1




