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M 500 M 501

OTTOCOLL® M 500

Kleur
   310 ml

   koker

grijs   M500-04-C02
wit M500-04-C01
zwart   M500-04-C04
Verpakkingseenheid   20/doos

Eenheden per pallet   1.200

De waterbestendige 

hybride lijm/ 

afdichtingkit

Eigenschappen:

Lijm en afdichtingkit op basis van 
silaan-getermineerde polymeren

Zeer goede hechting zonder primer 
op talrijke ondergronden - ook bij 
waterbelasting

Zeer goed bestand tegen weersin-
vloeden, veroudering en  UV-straling

Voor gebruik binnen en buiten

Snelle uitharding, ook bij dikke lagen

Elastisch - voor  spanningnivellerende 
verlijming en bij dynamische belas-
tingen

Zeer grote mechanische vastheid - 
daardoor hoge kerf-, trek- en door-
scheurvastheid

Vrijwel reukloos

Uitstekend bestand tegen chemicaliën en 
 temperatuurverschillen

Bevat geen isocyanaten, silicone

Zeer goed overschilderbaar conform DIN 52452

Toepassingsgebieden:

Spanningoverbruggend verlijmen en afdichten van ver-
schillende materialen: hout, glas, metalen (b.v. aluminium, 
geëloxeerd aluminium, messing, koper), harde PVC, zachte 
PVC, wand- en vloertegels

Carrosserie- en voertuigbouw, wagon- en containerbouw, 
metaal- en apparatenbouw, airconditionings- en ventilatie-
techniek, scheepsbouw

Uiteenlopende bouwtoepassingen zoals trappenbouw enz.

Lijmen van gelakt en geëmailleerd glas

Geschikt voor het verlijmen van natuursteen

Lijmen en afdichten van overlappingen van de OTTOFLEX 
Afdichtbaan - gebruiksklare afdichting conform ETAG 022

Normen en keuringen:

Verklaring van geen bezwaar van de ISEGA - Forschungs- 
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, Nr. 
23252 U 06 met betrekking tot contact met levensmiddelen

OTTOCOLL® M 501

De transparante 

hybridelijm

Kleur
   310 ml

   koker

transparant   M501-04-C00

Verpakkingseenheid   20/doos

Eenheden per pallet   1.200

Eigenschappen:

Lijm op basis van silaan-
 getermineerde polymeren

Zeer goede hechting zonder primer 
op talrijke ondergronden - ook bij 
waterbelasting

Zeer goed bestand tegen weersin-
vloeden, veroudering en  UV-straling

Voor gebruik binnen en buiten

Snelle uitharding, ook bij dikke lagen

Elastisch - voor spanningnivellerende 
verlijming en bij dynamische belas-
tingen

Zeer grote mechanische vastheid - 
daardoor hoge kerf-, trek- en door-
scheurvastheid

Vrijwel reukloos

Uitstekend bestand tegen chemicaliën en 
 temperatuurverschillen

Bevat geen isocyanaten, silicone

Zeer goed overschilderbaar conform DIN 52452

Toepassingsgebieden:

Spanningoverbruggend verlijmen van verschillende 
 materialen: hout, glas, metalen (b.v. aluminium, geëloxeerd 
aluminium, messing, koper), harde PVC, zachte PVC,  wand- 
en vloertegels

Carrosserie- en voertuigbouw, wagon- en containerbouw, 
metaal- en apparatenbouw, airconditionings- en ventilatie-
techniek, scheepsbouw

Uiteenlopende bouwtoepassingen zoals trappenbouw enz.

Geschikt voor het verlijmen van natuursteen

Opmerking:

Bij UV-belaste verlijmingen/afdichtingen van transparante 
kunststoffen, zoals b.v. acrylglas, adviseren wij onze silico-
nen afdichtingkit OTTOSEAL® S 72

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

Voor bInnen 

en buiten
Voor onopvallende 

verlijmingen 


