TIJD VOOR ACTIE

1. GA VOORZICHTIG TE WERK
 Wrik of maak de platen voorzichtig los en haal ze van
elkaar. Probeer het over elkaar schuiven van de platen
zoveel mogelijk te vermijden.

Vouw de plastiek die op de
grond lag en/of ruimte(n)
afschermde samen en plak
hem dicht. De gebruikte
doeken doet u in een dubbele plastiek zak. Draai de
plastiek zak toe en vouw
het opgedraaid stuk plastiek
dubbel (zwanensluiting, zie
foto) en plak dit goed dicht.

 Leg de platen voorzichtig in een platenzak of container
met big bag. Betreft het slechts een beperkt aantal platen? Pak de platen dan in in een (dubbele) stevige plastiek folie en breng deze na dichtvouwen en dichttapen
naar het containerpark.

4. DOE VOORZICHTIG BUITEN DE PBM’S UIT
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In dat geval is het materiaal immers te sterk verweerd
om zelf te verwijderen. Adressen zijn te vinden op www.
werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx.

VAN BALKEN, GORDINGEN EN
2. REINIGING
GEBRUIKT MATERIAAL
HOU UW PBM’S AAN

 Wanneer alle platen verwijderd zijn en de daarvoor
voorziene zak of container correct gesloten is, moet u
de balken waarop de platen bevestigd waren met een
natte doek reinigen, net als het gebruikte materiaal incl.
gebruikte ladder, hoogtewerker, …. Zet het propere materiaal na reiniging buiten de afgespannen zone.

Vlaanderen
is materiaalbewust

3. VOUW PLASTIEK SAMEN HOU UW PBM’S AAN

 Als een plaat toch breekt, bevochtig dan de randen of
maak gebruik van fixeermiddel om de vezels aan de
rand te fixeren.

 Merkt u tijdens de werken dat de platen makkelijk breken, stop dan met de werken en neem contact op met
een erkende asbestverwijderaar om de werken te laten
uitvoeren.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110 - 2800 MECHELEN
T 015 284 284

 Gebruik zeker nooit uw
stofzuiger om de vezels
op te zuigen. De vezels
worden er immers via
de filter gewoon weer
uitgeblazen en zo verder
verspreid.

Maak de tape rond uw handschoenen en laarzen los, doe
uw kap af en probeer de buitenkant van het pak zo weinig
mogelijk aan te raken. Van zodra het pak tot aan uw middel
vrij is, rolt u het pak zo veel mogelijk op en doet u het in
een plastiek zak. Doe vervolgens uw handschoenen en laarzen uit. Zet pas als laatste uw mondmasker af en steek zowel handschoenen als mondmasker mee in de plastiek zak
die u eveneens dubbel verpakt en afsluit met een zwanensluiting. Uw laarzen spoelt
u overvloedig af boven
de riolering. Gooi uw PBM’s
als asbesthoudend afval
mee in de container met
bigbag of asbestzak voor
ophaling. Was uw handen
en neem een douche.

Bedankt voor de inspanning en het naleven van de maatregelen. Dankzij u is er weer minder kans op asbestverontreiniging.
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1.

CHECK OF U HET MATERIAAL ZELF MAG
VERWIJDEREN. BEANTWOORD
VOLGENDE VRAGEN:

Ik kan het materiaal verwijderen enkel door te wrikken
of los te schroeven met een traagdraaiende schoefmachine (max. 100 toeren/min); ik moet niet boren of
slijpen om de platen los te krijgen.
Het materiaal lijkt nog in goede staat.

2.

BESCHERM UZELF EN DE OMGEVING; HAAL
VOORAF HET NODIGE MATERIAAL IN HUIS

Persoonlijke beschermingsmiddelen:
 Stof- en waterdichte wegwerpoveral type 5-6 met kap.
 Wegwerphandschoenen – vast te plakken aan uw overal.
 (Veiligheids)laarzen of eventueel schoenen – vast te plakken aan uw overal.
 Veiligheidsbril – afhankelijk van het soort masker.
 Masker – bij voorkeur halfgelaat met filter P3 (houdt
99,5% van de vezels tegen), minimaal goed aangespannen stofmasker P3 (houdt 98% van de vezels tegen).
Andere hulpmiddelen:

Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn
geheel te verwijderen en in zijn geheel naar beneden te
brengen (hoogtewerker/dakdekkerslift of –kraan)

 Aangesloten tuinslang.

ik doe dit werk als privépersoon; m.a.w. ik heb tijdens de
werken geen werknemers in dienst – als ik dit wel doe
val ik onder de federale wetgeving en moet ik beroep
doen op aannemer met werknemers met opleidingsattest eenvoudige handelingen.

 Plastiek folie.

MAAK DE RUIMTE LEEG EN PROPER
VOOR START VAN DE WERKEN

4.

BAKEN DE ZONE AF

Span de zone van de werken en de zone waar potentieel
vezels zouden kunnen terecht komen af met een lint, zodat derden (ook uw kinderen en huisdieren) geen toegang
hebben tot de zone. Vermijd verspreiding van de vezels naar
andere ruimtes in uw woning.

 Doeken.
 Ladder/hoogtewerker en eventueel dakdekkerslift of
kraan. Let op, Deze moeten gedecontamineerd worden
na gebruik.
 Asbestzak, container met big bag.
De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij
een winkel gespecialiseerd in veiligheidsmateriaal en in de
betere doe-het-zelfzaak.

veiligheidsbril

volgelaatsmasker

wegwerphandschoenen
stof- en waterdichte
wegwerpoveral

stofmasker

veiligheidslaarzen
of -schoenen

dek het dan af met plastiek. Als u per deelruimte werkt, kan
u ook die deelruimte met plastiek afschermen.

Maak de ruimte waarvan u het dak wenst te verwijderen
leeg. Verwijder ook alle losse deeltjes, stof en spinnenwebben. Dit doet u bij voorkeur met een vochtige doek, die
u nadien weggooit.

 Afplaktape/plakband en fixeermiddel.

Ik weet waaraan ik begin.
Is het antwoord op al die vragen ja? Dan mag u het
materiaal effectief zelf verwijderen mits de nodige veiligheidsmaatregelen. In andere gevallen neemt u contact
op met een erkend aannemer met werknemers met opleidingsattest eenvoudige handelingen.

3.

5.

TREK UW PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM’S) AAN

Trek uw persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Uw pak
moet over uw laarzen en over uw handschoenen. De overgang pak – laars en pak-handschoen worden best afgeplakt
met plakband. Draagt u schoenen, plak dan ook een stuk
plakband op uw veters zodat hier geen vezels in kruipen.
Zet eerst uw masker op en vervolgens de kap van het pak.

6.

BRENG EEN PLASTIEK FOLIE AAN

Bedek de vloer van de ruimte met een plastiek folie zodat u
de eventuele vrijkomende vezels opvangt, kunt opruimen na
uitvoering van de werken en verpakt met het andere asbesthoudend materiaal kunt afvoeren. Als u om bepaalde redenen toch niet al het materiaal in het lokaal kon verplaatsen,

7.

ZORG DAT ASBESTPLATEN
VOCHTIG ZIJN

Is het droog weer? Maak de platen dan zoveel mogelijk vochtig met de tuinslang in ‘vernevelstand’. Is het echt warm weer,
gebruik dan fixatieproduct dat u in speciaalzaken vindt. Hou
ook altijd fixatieproduct in de buurt voor het geval er per
ongeluk toch een plaat zou breken; zo kan u de randen van
de gebroken plaat makkelijk kan inspuiten.
Breek het materiaal nooit en ga er ook niet rechtstreeks op
staan. Maak het materiaal ook niet proper met een borstel
of een hogedrukreiniger want net dan komen asbestvezels
vrij.
Klimop snoeit u best vooraf zoveel mogelijk weg zonder de
wortels los te trekken. De klimopbladeren kunnen vervolgens
als groenafval worden afgevoerd of worden gecomposteerd.
Bij de plaatovergangen snijdt u de wortels best door zodat
de plaat met de klimopwortels als asbesthoudend afval kan
afgevoerd worden. Het mos hecht zich ook op de platen en
wordt best samen met de plaat als asbesthoudend afval
afgevoerd.

