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S 54 S 68

P-HFM-024202

De neutrale 

cleanroom en 

RLT silicone

OTTOSEAL® S 54 OTTOSEAL® S 68

Eigenschappen:

Neutraal vernettende silicone 
 afdichtingkit

Niet corrosief

UV-bestendig

Toepassingsgebieden:

Elastische voegwerken in cleanrooms 
en productieruimtes waar hoge eisen 
aan de hygiene gesteld worden, b.v. 
de chipfabricage op het gebied van 
electronica

Productieruimtes voor geneesmidde-
len en andere medische artikelen

Afdichting van ventilatieinstallaties

Normen en keuringen:

Getest voor toepassingen in cleanrooms door het  
Hygiene-Institut Gelsenkirchen

Geschikt voor de inzet in RLT-installaties conform  

VDI 6022, blad 1 (getest conform DIN EN ISO 846 door het  

Institut für Hygiene, Berlin)

Opmerkingen:

Met M 380 bieden wij ook een siliconevrije afdichtingkit op 
hybridebasis voor de toepassing in klimaatregelinstallaties 
aan

Met S 69 bieden wij een silicone-afdichtingkit op acetaat-
basis voor de toepassing in RLT-installaties aan

Kleur
  310 ml

  koker

edelstaal*  S68-04-C197
RAL 9001* S68-04-C9001
RAL 9002*  S68-04-C9002
RAL 9010*  S68-04-C9010
transparant*  S68-04-C00
Verpakkingseenheid  20/doos

Eenheden per pallet  1.200

Kleur
  310 ml

  koker

grijs  S54-04-C02
wit  S54-04-C01
zwart  S54-04-C04

Verpakkingseenheid  20/doos

Eenheden per pallet  1.200

C197
edelstaal*

C9001
RAL 9001*

C9002
RAL 9002*

C9010
RAL 9010*

De speciale 

B1 silicone

Eigenschappen:

Siliconenafdichtingkit op basis van 

een gemodificeerd amine-systeem

Moeilijk ontvlambaar conform 

DIN 4102-B1

UV-bestendig

Zeer goed bestand tegen 

 weersinvloeden en veroudering

Toepassingsgebieden:

Verlijmen van voegbanden op 

 polysulfide-basis

Verlijmen van EPDM- en APTK 

 profielen

Aansluitvoegen bij afwerkvloeren van gietasfalt

Afdichten van voegen bij moeilijke hechtingsondergronden, 
zoals b.v. asfalt, teer, enz. neem hiervoor contact op met 
onze afdeling toepassingstechniek

Spanningnivellerende afdichting van gelijke en verschil-
lende materialen zoals b.v. glas, edelstaal, aluminium en 
enkele kunststoffen

Normen en keuringen:

Gekeurd en gecontroleerd conform DIN 4102-B1 –  
moeilijk ontvlambaar – door het Inst. für Holzforschung, 
Technische Universiteit München, Duitsland

Algemeen testrapport in het kader van bouwtoezicht (AbP) 
met nummer P-HFM 024202

Getest conform DIN EN ISO 4589-2:1999 Kunststoffen – 
 Bepaling van het brandgedrag door middel van de zuurstof-
index (Bodycote Warringtonfire)

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

* = schimmelwerend ingesteld

C00 
transparant*


