Asbestcement

Handleiding voor het veilig ontmantelen en afvoeren

imo

schouwpijp

Ronde of vierkante buizen in
grijs asbestcement.

onderdakplaaT

Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat
in asbestcement met cellulosevezels.

dak

Vlakke
cement
de buite
gekleur

BloemBak

Vrij dunne asbestcementen
bakken in diverse vormen. Grijs,
maar vaak ook wit gekleurd.

golfplaaT

Asbestcementen golf
plaat van ongeveer 5 mm
dikte. Lichtgrijs of gekleurd
(zwart of rood).

gevelleien

Vlakke kunst
leien in
asbest
cement.

draailingen

Productieafval van asbestcement
riool en waterleidingbuizen, vooral
in de buurt van KapelleopdenBos
gebruikt om opritten te verharden en
terreinen op te hogen.

wat mag je aanbieden ?
afdichTingskoord
glasal
Toepassing

Vlakke plaat in asbestcement
met een gladde harde bovenlaag.
Uitgevoerd in verschillende kleuren.
Vaak in keukenmeubelen.

Wit tot grijs pluizig koord. Valt zeer
makkelijk uiteen. Bij kachels en
verwarmingsketels vaak als
afdichting van schoor
steen, uitlaat, ruit of
deurtje gebruikt.

Alle vaste, hechtgebonden asbest in de vorm van
plaasTer
golfplaten (eternit), onderdakplaten
(menuiserite),
isolaTie
dak- en gevelleien, bloembakken,
afvoerbuizen
Brokkelig plaaster rond verwarmingslei
met weinig tot zeeren
veel vezels.
enz.. mag je als particulier zelfdingen
ontmantelen
Meestal omwikkeld met wit jute doek.
aanbieden voor ophaling of op het recyclagepark.
Asbest in ongebonden toestand (vaak rond verwarmingsleidingen) moet je laten verwijderen
door een erkend asbestverwijderaar.
 werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars

asBesT

Wat is asbest ?

ook in jouw huis?

kleien

kunstleien in asbest
t. Grijs materiaal, maar aan
enkant vaak zwart of rood
rd.

vensTerdorpel

Massieve stukken asbestcement, soms
grijs, maar meestal zwart gekleurd.

imiTaTie
marmer

Asbestcementplaat,
meestal zwart met witte
stipjes. Soms ook lichtgrijs of wit.

afvoerBuizen
en goTen
Ronde, meestal grijze
buizen en goten in
asbestcement.

vloerTegels

Harde, dunne, meestal gevlamde
tegels in asbesthoudend vinyl.
Breken bij buiging. Vaak
bevestigd met asbesthou
dende lijm.

Iedereen die verbouwt, kan
Asbest
is
te maken krijgen met asbest.
Maar dat is geen reden tot
gevaarlijk
!
paniek. Meestal is er geen

Ontwerp: Provincie Vlaams-Brabant

Asbest bestaat uit microvezels die je niet met
het blote oog kunt zien. Het was een populair
bouwmateriaal dat tussen 1940 en 1998 in verschillende toepassingen werd gebruikt: dakleien, golfplaten, vloertegels, bloembakken, vensterdorpels,…
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kan
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contact
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gespecialiseerde bedrijven.
Asbestvezels kunnen splitsen in kleine, niet met
meer
infooog
op waarneembare vezels. Die kunhet
blote
www.asBesTinfo.Be
nen
in de lucht terechtkomen en ingeademd
worden. Ze dringen dan heel diep in de longen
en kunnen ernstige ziekten zoals asbestose,
mesothelioom en longkanker veroorzaken. Asbestvezels zijn dus vooral gevaarlijk bij inademing. De eerste symptomen duiken meestal
pas op tientallen jaren nadat je in contact kwam
met de vezels. Daarom is er sinds 2001 een
totaal verbod op de productie en verkoop van
asbest.
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Bescherm jezelf !
Bij de aankoop van je bigbag krijg je een setje wegwerp beschermingsmiddelen. Ze zijn
bedoeld voor eenmalig gebruik. Extra materiaal vind je in de betere doe-het-zelfzaak.
1. Stofmasker (P3): voorkomt dat je vezels gaat inademen
2. Tyvek-pak: voorkomt dat de vezels zich
op kledij vasthechten
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3. Handschoenen: beschermen je handen
niet alleen tegen asbestvezels, maar ook
tegen snijwonden
Vul eventueel aan met een stofbril: zo voorkom je dat er stofdeeltjes in je ogen terechtkomen.
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stap voor stap
1. Zet het mondmasker op. Zorg dat het goed
aansluit op je neus(brug).
2. Trek je overall Tyvek-pak aan.
3. Zorg dat de overall goed over je laarzen komt.
4. Handschoenen komen onder je overall.
5. Trek de kap over je hoofd en zet dan je veiligheidsbril op.
6. Vergeet nadien niet je laarzen met een natte
wegwerpdoek schoon te maken of af te spoelen.
Bekijk de video op www.imog.be/asbestcement
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Veilig asbest verwijderen
1. Bevochtig de zone en demonteer de platen voorzichtig
met de hand of verwijder de bouten met een traagdraaiende schroefmachine.
2. Gebruik zeker geen hogedrukreiniger of borstel. Is je
plaat begroeid met mos of klimop ? Laat het mos gewoon
zitten, klimop kan je wegsnoeien zonder de wortels los te
trekken.
3. Zorg ervoor dat het materiaal niet beschadigd geraakt tijdens de demontage. Vermijd slijpen of boren in het materiaal, gebruik enkel handwerktuigen en probeer het
over elkaar schuiven van de platen te vermijden.
Is een plaat toch gebroken, bevochtig het materiaal of gebruik een fixeermiddel om
de vezels aan de rand te fixeren.
4. Gooi de plaat niet in de bigbag, maar leg ze voorzichtig neer. Op die manier verkleint het risico dat de plaat gaat breken. Merk je tijdens de werken dat de platen
gemakkelijk breken, stop dan met werken en neem contact op met een erkend asbestverwijderaar (werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars)
5. Vul de bigbag tot aan de maximum hoogte zodat je de zak gemakkelijk kan sluiten.
6. Maak de werkplek schoon met een natte doek die je nadien wegwerpt. Zeker niet
stofzuigen of vegen, want dan blaas je de vezels weer de lucht in. Ook je gebruikte
veiligheidskledij mag in de bigbag.
7. Heeft je dak geen onderdak ? Maak dan de ruimte eronder leeg en plaats een plastic
folie op de vloer of achtergebleven materiaal om besmetting door asbesthoudend
afbraakafval te voorkomen.

Zo bied je de asbestzak correct aan

ASBESTINZAMELING | VOORBEREIDING

1. Leg de zak helemaal open.
Gebruik
van een big bag of plaatzak
1.

2.
2.

3.
3.
4.
4.
5.

Opgelet : asbestplaten zijn zwaar! Eenmaal je zak
gevuld is, kan die niet meer verplaatst worden. Een geLeg de big bag of plaatzak op een gemakkelijk bereikbare locatie
vulde
kan zo’ndie
600
kg bag
wegen,
vul deweer
zak komt
dus op de
voor
dezak
kraanwagen
de big
of plaatzak
plaats waar
opgehaald
zal worden (aan de straatophalen
(oprit,hij
voortuin…).
Let op!
de zak
niet in gevuld
je tuinis,ofkan
achter
eenmeer
omhei•kant).
EensPlaats
de big bag
of plaatzak
deze niet
verplaatst worden. Een volle big bag of plaatzak weegt al
ning.
snel 400 kg.
•LetZorg
ervoor
dat u devan
big bag
plaatzak
niet op
openvoor
het vullen
de of
zak
erop dat
dede
draaglinten
bare weg of voetpad legt zonder vergunning of toelating.
niet onder de zak liggen, anders kan de ophaler de zak
niet optillen.
Vouw de big bag of plaatzak aan de bovenkant open. De binnenkant is voorzien van een plastic folie (liner), vouw deze ook open.
Vul de hoeken van de zak goed op. Leg kleinere platen
geschrankt.
Leg
al het asbesthoudend materiaal voorzichtig in de big bag of
plaatzak.
Overschrijdt de maximale laadhoogte niet.
Laat u asbestgolfplaten ophalen in een plaatzak? Indien u enkel
korte
platen
legt u deze best
geschrankt
de plaatzak.
Klaar?
Je heeft,
beschermende
kleding
maginook
in de zak.
Zo
zak doorplooien
op devan
randen
de platen en teZoniet,
ga zal
je de
verdere
verspreiding
de van
asbestvezels
mogelijk scheuren. Een gescheurde zak wordt niet opgehaald.
Knoop
zak
goedplaatzak
dicht met
behulp
van de lintjes.
Ingen.
dit geval
zal ude
een
nieuwe
moeten
bestellen.
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6. Sluit
Asbestzak
opknoop
openbaar
domein, en
kan dat?
5.
de big bagaanbieden
of plaatzak en
de (buiten)linten
Zolang
je passanten
bij open.
het aanbieden van
lussen
dicht,
maar laat nogniet
eenhindert
klein stukje
de zak, kan je de zak op dezelfde plaats als je ander
6. Deponeer
ook de gebruikte
plasticfolie, deVoor
poetsdoeken
en uw
huis-aan-huis
afval aanbieden.
uitzonderingen
persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM’s)
in de big bag
of gedient er een
aanvraag ingediend
te worden
bij de
plaatzak.
meente (inname openbaar domein).
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7. Sluit de big bag of plaatzak bovenaan helemaal.
8. De big bag of plaatzak is klaar voor ophaling.
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Bekijk de instructievideo op www.igean.be/asbest

