Professioneel
verwijderen van
asbest
“Een plan van aanpak op uw maat”

Asbest is schadelijk voor uw gezondheid. Wie een oud huis wil slopen of
renoveren, laat dit best op een professionele manier saneren door CLEANpuur.

Asbest is een verzamelnaam
voor een aantal mineralen dat
is opgebouwd uit microscopisch
kleine,
naaldachtige
vezels.
Asbest was vanaf de tweede
wereldoorlog tot in de jaren
tachtig een erg populair materiaal,
want het was goedkoop en had
uitstekende fysische en chemische
eigenschappen:
sterk,
slijtvast,
hittebestendig, isolerend, bestand
tegen zuren en basen. Asbest is
inmiddels verboden en niet meer te
koop. Maar in het verleden werd het
vaak toegepast in de woningbouw.
U kunt het daarom nog tegenkomen
bij u thuis. Niet in zuivere vorm,
maar verwerkt in asbesthoudende
materialen.

Hechtgebonden en
niet-hechtgebonden asbest

Product

Waar zit mogelijk
asbest in?

Asbestcement platen,
asbestkarton of asbesthoudend board

Gevels, daken, plafonds,
in en rondom schoorstenen, isolatie bij de cv-installatie, eternietplaten

Vloerbedekking

De rug van sommige
soorten vinylzeil en sommige oude, harde
vinyltegels van begin
jaren ‘80

Huishoudelijke apparaten

Haardrogers, strijkijzers
en warmhoudplaatjes
ouder dan 20 jaar

Spuitasbest

Isolatiemateriaal, als
brandwerende laag op
staalconstructies
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Asbest werd vroeger op twee
manieren gebruikt: hechtgebonden
en
niet-hechtgebonden.
Hechtgebonden
asbestvezels
zitten vast in een ander materiaal,
meestal cement. De kans dat
deze vezels in de lucht komen
en schade veroorzaken is klein.
Als hechtgebonden asbest niet
beschadigd is, levert het weinig
gevaar op voor de gezondheid.
Het bekendste voorbeeld van het
gebruik zijn golfplaten en eterniet
wandplaten. Maar asbest is ook
gebruikt in bloembakken, riool-, gasen waterleidingbuizen.
Losgebonden asbestvezels zijn niet
in een ander materiaal vastgezet.
Hierdoor kunnen de asbestvezels
makkelijker vrijkomen. Losgebonden
asbest moet dan ook altijd
afgedekt of verwijderd worden.
Het is bijvoorbeeld toegepast in
vinylzeil, brandwerende kleding,

afdichtingkoord, isolatieplaten en
als spuitasbest.
De meest toegepaste soorten
zijn wit asbest (chrysotiel), blauw
asbest (crocidoliet) en bruin asbest
(amosiet).

Wat zijn de risico’s?

De
microscopisch
kleine,
naaldachtige
vezels
waaruit
asbest bestaat kunnen makkelijk
worden ingeademd: eenmaal in
het lichaam kunnen ze ernstige
asbestziektes veroorzaken zoals
longvlies
en
buikvlieskanker
(mesothelioom),
asbestose
(stoflongen) of longkanker. Als
u asbest ontdekt, moet u het
in een aantal gevallen laten
verwijderen door een professionele
asbestsaneerder.
CLEANpuur biedt u hiervoor een
totaaloplossing. In eerste instantie
wordt een werfplan opgemaakt
en wordt de werf voorbereid. De
asbestsanering wordt verder verricht
met glovebags en de ondergrond
wordt gefixeerd. Vervolgens wordt
het asbestafval naar een erkend
OVAM afvalverwerker overgebracht.
Kortom, met CLEANpuur weet
u zeker dat het saneren snel,
vakkundig maar bovenal veilig
wordt verzorgd.

Tips
U
herkent
asbesthoudende
producten aan de vezelige structuur.
Wit asbest, met een witte tot lichtgrijze
kleur, is de meest gebruikte vorm van
asbest.
Ga nooit in asbest boren of zagen,
of het op een andere manier
bewerken. Daarbij komen vezels vrij
die ingeademd kunnen worden.
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