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Technical Data Sheet

32-20/21/22 Foster Protektor Sealant 

Foster Protektor Sealant is speciaal ontwikkeld voor het inkapselen van asbesthoudende materialen (ACM) 
zoals gespoten asbestisolaties en bouw- en installatie-elementen van asbestcement. 
Foster Protektor Sealant penetreert diep in de asbesthoudende materialen en bindt na droging de 
asbestvezels.  
Foster Protektor Sealant geeft een goede hechting aan de ondergrond en voorkomt het vrijkomen van losse 
vezels. 
Foster Protektor Sealant vormt een stevig en stootvast oppervlak. 
 
In systemen waar men te maken heeft met risico’s van extra mechanische beschadiging en/of hoge(re) 
luchtsnelheden is afwerking met Foster Bridging Mastic 32-80 vereist. 
 
 
Kleur 
32-20 geel     
32-21 blauw 
32-22 transparant 
 
 
Basis    Acryl Copolymeer (waterbasis) 
Kleur    Geel, blauw en transparant 
Soortelijk gewicht  1,02 kg/ltr 
Vaste stofgehalte  11%  (volume) 
Wijze van aanbrengen  Airless spuitapparatuur 
Verbruik   Circa 1ltr/m2 per cm isolatiedikte 
    0,1-0,2 ltr/m2 voor harde asbestcement  materialen 
Droogtijd   Volledig na 16 tot 24 uur afhankelijk van 
    temperatuur en relatieve vochtigheid. 
Temperatuurgrenzen  -29°C tot +93°C 
Brandbaarheid   Nat onbrandbaar 
    Droog vlamspreiding 15 (ASTM E84) 
    Rookgetal   0 
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Application Guide

FOSTER 32-20/21 Protektor Sealant 
 
Verwerkingsadvies 
Altijd de plaatselijke wetgeving volgen voor het werken aan asbesthoudende materialen. 
 
Voorbereiding:    Goed schudden/roeren voor gebruik 
     Dek de omgeving goed af met folie 
Verdunning    Niet verdunnen!! 
Apparatuur    Airless sprayapparatuur 
 
Alvorens Protektor Sealant aan te brengen dient men de hechting op de ondergrond proefondervindelijk vast 
te stellen. 
 
Wijze van aanbrengen: 
Op Spuitasbest   
Breng Protektor Sealant in voldoende arbeidsgangen aan tot volledige penetratie heeft plaats gevonden. Het 
is wenselijk om in twee kleuren te werken.  

- 1e laag: breng Foster Protektor Sealant 32-20 geel aan door 3 maal aan te spuiten. 
- Geef Protektor Sealant de tijd (minimaal 8 uur maximaal 24 uur) om volledig in te dringen. 
- 2e laag: breng Foster Protektor Sealant 32-21 blauw aan door 3 maal aan te spuiten. 
- Neem minimaal 24 uur droogtijd in acht voordat een en ander vrijgegeven wordt of Foster Bridging 

Mastic 32-80 wordt aangebracht. 
- Gemiddeld gebruik circa 1ltr/m2 per cm isolatiedikte. 

 
Op Asbestcement platen/kanalen 
Het is wenselijk Protektor Sealant in twee kleuren aan te brengen. 

- 1e laag: breng Foster Protektor Sealant 32-20 geel aan tot het oppervlak nat glanzend is. 
- Geef Protektor Sealant de tijd (minimaal 8 uur maximaal 24 uur) om volledig in te dringen. 
- 2e laag: breng Foster Protektor Sealant 32-21 blauw aan tot het oppervlak nat glanzend is. 
- Neem minimaal 24 uur droogtijd in acht voordat een en ander vrijgegeven wordt of Foster Bridging 

Mastic 32-80 wordt aangebracht. 
- Gemiddeld gebruik circa 0,1-0,2 ltr/m2 

 
Reiniging    Nat met water, of zeepoplossing 
     Droog met sterke oplosmiddelen zoals Xylol 
Opslag     Vorstvrij opslaan en niet verwerken bij temperaturen 
     lager dan 5°C of hoger dan 38°C 
 

Niet geschikt voor applicatie op beloopbare constructies. 

Restvezelbinding in overeenstemming met de lokale wetgeving. 
 

Buiten het bereik van kinderen houden. 

Uitsluitend voor industrieel gebruik. Dit kenmerkenblad is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van 
publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hierin veranderingen voordoen, c.q. hebben voorgedaan. Garantie op 
volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de 
verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle 
vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades; met dien verstande dat wij materiaal, waarvan 
binnen de aangegeven houdbaarheidstermijn* bewezen wordt dat het defect is, gratis “af magazijn” zullen herleveren. 
 
* Indien niet van toepassing, binnen 6 maanden na levering. 


