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DATUM OPMAAK VAN DEZE VERSIE: 24/03/2019  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op 
deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit . Wijzigingen aan deze fiche t.g.v. de technische evolutie 
kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. De bovensta ande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. 
HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en 
gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. 
Gelieve HEVADEX bvba te raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing.  
 

Elastische inkapselcoating voor asbesthoudende ondergronden.  
Voor binnen- en buitengebruik. 

OMSCHRIJVING 

 

AMISEAL COAT is een duurzame en elastische inkapselcoating met een hoge 

scheuroverbruggingscapaciteit, op basis van gemodificeerde polymeeremulsies en aangevuld met 

specifieke additieven om asbesthoudende elementen en oppervlakken in te kapselen. 

VOORDELEN » Hoge capaciteit tot consolidatie en inkapselen van asbesthoudende elementen.  

» Duurzaam weerbestendig: bestand tegen UV, chloriden en carbonatatie.  

» Oplosmiddel en VOC-vrij. 

» Voor binnen- en buitengebruik 

TOEPASSINGSDOMEIN Diverse asbesthoudende materialen: 

» Verven, coatings, pleisters 

» Dakplaten en golfplaten 

» Isolatiematerialen 

VERWERKING VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 

» AMISEAL FIX impregnatie wordt vooraf aangebracht tot verzadiging.  

» Temperatuur tijdens applicatie en drogingsfase: T: > 5°C en < 35°C. In geval van buitenapplicatie: droog 

weer is vereist tot min. 12u na applicatie. In geval van binnenapplicatie is ventilatie vereist. 

» Product mechanisch roeren voor gebruik; niet verdunnen. 

 

VERWERKING 

» AMISEAL COAT wordt gespoten met een airless, of aangebracht met geschikte rol of kwast.  Minimum 

verbruik: 0,35 kg/m². Voor oppervlakken die blijvend blootgesteld zijn aan weersinvloeden, is het totale 

minimumverbruik, gespreid aangebracht in 2 lagen: 0,75 kg/m² voor gladde oppervlakken en 1 kg/m² 

voor ruwe oppervlakken.  

» Reinigen materieel: met water 

 

 KARAKTERISTIEKEN 

 

 

Productbasis Gemodificeerde polymeeremulsie 

Densiteit 1,25 kg/liter 

Kleur Grijs; andere kleuren op aanvraag 

Droogtijd 8 à 24 h 

Totaal minimum verbruik 0,35 kg/m² 

Rek bij breuk volgens NBN EN ISO 527-3 (2019) >200% 

 Schok absorbering volgens NBN EN 8256. >25 kJ /m² 

Treksterkte +/- 1,0 MPa 

Capillaire waterabsorptie < 0,1 kg/m²/h0,5 

Thermische weerstand, na droging -20°C à +80°C 

Hechting / Adhesie  (ISO4624 (2002)) > 0,8 MPa 

Capillaire waterabsorptie < 0,1 

µ-waarde (EN ISO 12572 (2001)) 4000 

Veroudering (EN ISO 16474-3:2013) Geslaagd – 400h 
»  

VERPAKKING Emmer 20kg –  Pallet 30 x 20 kg 

VEILIGHEID Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen. 

  

 


