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A 221

Andere verpakkingen en speciale kleuren op aanvraag. Raadpleeg de produktinformatiebladen – www.otto-chemie.de/eu_startseite/nie/index.htm

OTTOSEAL® Parkett

Kleur
   310 ml

   Kartusche

beuk gedempt   A221-04-C66
beuk helder, Can. ahorn   A221-04-C53
doussie, perenhout   A221-04-C85
eik antiek A221-04-C700
eik helder   A221-04-C64
eik rustikal   A221-04-C98
es, den, spar, Eur. ahorn   A221-04-C105
esche natur A221-04-C884
kerselaar   A221-04-C17
lork   A221-04-C104
mahonie, merbau   A221-04-C29
teak, afrormosia   A221-04-C101

Verpakkingseenheid   20/doos

Eenheden per pallet   1.200 
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De siliconenvrije 

afdichtingkit voor 

vloeren van hout, 

laminaat en kurk

Eigenschappen:

Afdichtingkit op basis van acrylaat 
Na uitharding schuurbaar en lakbaar
Beschermt tegen het in de  
ondergrond binnendringen van water,  
b.v. bij het reinigen
Kan maximaal 48 uur bij temperaturen  
tot -10 °C worden opgeslagen  
en vervoerd
In 12 actuele parketkleuren uit  
voorraad leverbaar
Bevat geen siliconen
Sneldrogend
Licht- en kleurecht
Onmiddellijk gebruiksklaar

Toepassingsgebieden:

Dilatatie- en aansluitvoegen bij parket-, laminaat-,  
planken en kurken vloeren 
Afdichting van reparatievoegen in hout
Afdichtingen tussen vloeren en plinten
Afdichting van aansluitvoegen met andere materialen, b.v. aan drempels
Niet geschikt voor afdichting van non-ferrometalen (b.v. messing, koper enz.)

Normen en keuringen:

‘Bijzonder aanbevelenswaardig schaadstof arm bouwproduct’ volgens bouwstoffenlijst  (TOXPROOF) van TÜV Rheinland

Nuttige aanvullende informaties: 

Voor de bewegingscompenserende afdichting van voegen 
en aansluitingen en voor reparatiewerkzaamheden, zoals 
het sluiten van naden. De dilitatievoegen moeten bij zwe-
vende verlegging vrij worden gehouden.

De silicone- en oplosmiddelvrije afdichtingkit op acrylaat-
basis is gedurende de verwerking reukarm en na de 
uitharding geheel reukvrij. De opgespoten voegen moeten 
binnen vijf minuten worden afgemest. Bij het glad maken 
mag geen tensidehoudend gladmiddel worden gebruikt, 
het beste kan droog worden afgemest.

Gedurende het drogen verandert de tint van het afdicht- 
materiaal nog en krijgt pas in uitgeharde toestand zijn  
definitieve kleur. Na de uitharding is OTTOSEAL® Parkett 
zeer flexibel en scheurvast en heeft een hoog rugstel-
vermogen, wat een duurzame afdichting van de voegen 
garandeert.


