Μάρμαρο – Φυσική πέτρα

Εφαρμογή

Σφράγιση

Σφράγιση αρμών διαστολής σε δάπεδα και προσόψεις
φτιαγμένα από φυσικές πέτρες

					
S70
S70, S117
OFS, OTO
P85, S70, Νέα
M500, M501
					
S70, S117

Σφράγιση τεχνητής πέτρας και τσιμεντόπλακας
Υδατοστεγείς επικαλύψεις πίσω από τα μάρμαρα και τις φυσικές πέτρες στα μπάνια
Γενικές εφαρμογές κόλλησης σε μάρμαρα και φυσικές πέτρες
Σφράγιση αρμών διαστολής σε πλακίδια και πλάκες
από φυσικές πέτρες
Σφράγιση αρμών σε μάρμαρα και φυσικές πέτρες σε πισίνες
και επιφάνειες μέσα στο νερό
Κόλληση σκαλοπατιών από μάρμαρο ή φυσική πέτρα σε διάφορα
υποστρώματα (πχ. μπετόν, μέταλλο κλπ)
Σφράγιση πάγκων κουζίνας από μάρμαρο ή φυσικές πέτρες
Κόλληση πάγκων κουζίνας σε μεταλλική κατασκευή και μονωτικά υλικά
Υδρόφοβη επεξεργασία μαρμάρων και φυσικών πετρωμάτων σε προσόψεις
Σφράγιση ακμών καθρεφτών σε μάρμαρα και φυσικά πετρώματα

Κόλληση

S70
						
S70, P85, Νέα
M500, M501
S70, S117
Νέα
P85, M500, M501
SXN
S70

Χρήσιμα βοηθητικά υλικά:
- Χ-ΑΝΤΙ ΟΤΤΟ Anti-Mildew Spray (υλικό ψεκασμού), για την εξαφάνιση μούχλας και βρύων σε εσωτερικούς χώρους
- Χ-GLΜ ΟΤΤΟ Smoothing Agent (λειαντικό), για τη λείανση και τη διαμόρφωση της επιφάνειας των σφραγιστικών υλικών
- Υ-VBG ΟΤΤΟ Fugenboy – εργαλείο για τη λείανση και τη διαμόρφωση της επιφάνειας των σφραγιστικών υλικών
- Χ-PR 1102 OTTO Primer (αστάρι) για πορόλιθο
- Χ-PR 1216 OTTO Primer (αστάρι), για τη βελτίωση της πρόσφυσης της S70 και της S117 στις φυσικές πέτρες
- SIEN OTTOSEAL EX, για την αφαίρεση παλιάς σιλικόνης

Γρήγορη αναζήτηση:
Απλά ψάξτε για τον
κωδικό του προϊόντος
(ταξινόμηση
αλφαβητική)

-	OTTOSEAL Stain Ex STEX χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λιπαρών υλικών από τα μάρμαρα ή τις φυσικές πέτρες, που
δημιουργούνται από τη χρησιμοποίηση λάθος υλικών σφράγισης, πχ. λάδωμα. Για τη χρήση του προϊόντος παρακαλώ
επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας
- OTTOSEAL S 70 SP 4558, για μάτ τελική επιφάνεια
- Χ-GRT Γενικός Πίνακας για τα αστάρια της ΟΤΤΟ



