
Marmor-Silicon-Glätmittel  
Środek do wygładzania silikonu Ottoseal S70  
 
Informator techniczny  
 
Opis: 
 
Niebezpieczeństwo tworzenia się plam po środkach gładzących zredukowane 

zostaje dzięki temu  specjalnemu środkowi gładzącemu do minimum. Ze 

względu na częściowo bardzo dużą wrażliwość  niektórych rodzajów marmurów 

i kamieni naturalnych należy się starannie i fachowo obchodzić również tym 

specjalnym środkiem gładzącym. Nadmiar środka gładzącego na kamieniach 

naturalnych należy przed  przyschnięciem usunąć czystą wodą. 

 - Bezpieczny dla skóry, nie powoduje odtłuszczenia. 

 
Przykłady zastosowania: 
 
- służy do wygładzania środka Ottoseal ® S 70 przy marmurach i innych 

kamieniach naturalnych 

- nie nadaje się do wygładzania innych uszczelniaczy  

Wskazówki obróbki: 
 
- pojemnik przed użyciem potrząsnąć / ujednorodnić 

- używać środka gładzącego do silikonów marmurowych w postaci nie- rozcieńczonej 

- używać środka zawsze na świeżo, odradza się kilkakrotnego używania  

 
Opakowanie 
 

Jednostka 
Butelka  
250 ml 

Butelka  
1000 ml 

Karnister 
5 l / 10 l 

Beczka 
60 l / 200 l 

Inne 
opakowania 

na 
zamówienie 

Jednostek na 
karton 

15 6 pojedynczo pojedynczo 

 

Gwarancja 
 
Wszystkie dane w tym tekście są oparte o nasze dotychczasowe doświadczenia i wiedzę. Nie 

zwalniają one użytkownika od własnych prób i doświadczeń z powodu wpływu wielu możliwych 

czynników zewnętrznych przy obróbce i stosowaniu naszych produktów. Nie można tego rozumieć 

jako prawnie zobowiązującego zapewnienia określonych właściwości lub przydatności do konkretnego 

celu użycia. Jedyna gwarancja polega na tym, że produkt ten odpowiada specyfikacji sprzedaży firmy 

OTTO – CHEMIE. Zastrzegamy sobie prawo do przystosowywania produktu do postępu technicznego 

i rozwoju. Oczywiście firma OTTO – CHEMIE przeprowadza na zlecenie specjalne doświadczenia i 

wystawia pisemne zalecenia do specyficznych zastosowań. Jeżeli obróbka, do której zostały 

wykorzystane nasze produkty, wymaga zezwolenia urzędowego, to użytkownik jest odpowiedzialny za 

uzyskanie tego zezwolenia. W przypadku uszkodzeń z winy naszych produktów jedyna gwarancja 

firmy OTTO – CHEMIE polega na udostępnieniu wystarczającej ilości środka zamiennego. Firma 

OTTO – CHEMIE nie gwarantuje zwrotu ewentualnych wynikłych z tego kosztów. Nasze zalecenia nie 

zwalniają użytkownika z obowiązku uwzględnienia możliwości naruszenia praw osób trzecich i jeśli to 

konieczne wyjaśnienia. 


