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ASBEST
Gebruiken bewerkingvan asbest is sinds

Asbest is een bouwmateriaal met een vezelige
structuur dat tussen 1945 en 1993 in veel

1993 verboden

woningen is gebruikt. Sinds1993 is gebruik

Asbest werd in het verleden veel toegepast

van asbest verboden. Er zijn verschillende
soorten asbest. Sommige zijn gevaarlijk,
andere niet als er zorgvuldig mee om wordt
gegaan. Wanneer u in een woning van voor

omdat het een ideaal bouwmateriaal leek.

1994 gaat verbouwen of klussen, let dan goed
op met wat voor materialen u te maken heeft.

met zich mee kan brengen. Sinds 1993 wordt

Vuistregels asbest
Klussen in een woning die gebouwd is voor
1994? Vraag altijd eerst advies aan

boren, schuren is sinds 1993 verboden.

Het is sterk, slijtvast, bestand tegen hitte,
isolerend en was goedkoop. Pas later werd
bekend dat asbest risico's voor de gezondheid
het nauwelijks nog toegepast. Gebruik en
bewerking van asbest door breken, zagen,
Het verwijderen van asbest mag alleen door
een gespecialiseerd bedrijf worden gedaan.

Rhenam Wonen.

Nooit zomaarzelf asbest verwijderen; ook
geen vloerzeil of golfplaat. Neemt u altijd

Hoe herken ik asbest in de woning?
U herkent asbesthoudende producten aan

contact op met Rhenam Wonen als u de

de vezelige structuur van het materiaal.

asbesttoepassing wilt laten verwijderen.

Wit asbest, met een witte tot lichtgrijze kleur,
is de meest gebruikte vorm van asbest.

Nooit asbest verzagen, schuren of breken.
Ook niet boren in asbest. Dat is zelfs
strafbaar!

Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend

is? Vraag advies aan Rhenam Wonen.
Het laten zitten van hechtgebonden asbest
is niet gevaarlijk en niet verboden mits het
onbeschadigdis. Het mag dus niet door u
bewerkt of verwijderd worden.
Asbestvezelszijn gevaarlijkals ze loskomen
en worden ingeademd
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal

mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch
kleine, naaldachtigevezels. Die vezeltjes zijn
de boosdoeners. Als asbestvezels loskomen en

worden ingeademd, kunnen ze op termijn
longvlies- of buikvlieskanker, stoflongen of
longkanker veroorzaken. De ziekte ontstaat
soms pas jaren nadat iemand asbest heeft

ingeademd. Of iemand ziek wordt, hangt af
van hoe vaak en hoe lang hij'/zij aan asbest^JWlMi

vezels is blootgesteld. Is iemand maar één
keer blootgesteld, dan is de kans klein dat hij/
zij daar ziek van wordt. Je kunt alleen vezels

inademen als de vezels op een of andere
manier zijn losgekomen.

Twee hoofdsoorten: losgebonden en
hechtgebondenasbest
1. Losgebondenasbest (gebruikt tot 1983):
de asbestvezels kunnen vrijkomen zonder
dat het materiaal wordt bewerkt, want

deze vezels zijn niet of nauwelijks vastgezet
in een basismateriaal (bijvoorbeeld
spuitasbest en brandwerende beplating).
Maatregelen zijn nodig wanneer losgebonden asbest niet is afgeschermd of op een
plaats zit waar mensen kunnen komen.

2. Hechtgebonden asbest (gebruikt tot 1993);
de asbestvezels zijn stevig verankerd in
een basismateriaal (bijvoorbeeld golfplaat
van asbestcement) en leveren geen
gevaar op wanneer het materiaal in goede
staat verkeert en niet wordt bewerkt.

Onbeschadigdehechtgebondenasbest kan
blijven zitten. Maar u mag dit nooit
bewerken door breken, zagen, boren en
schuren! Dit is gevaarlijk voor uw gezondheid en strafbaar!

Waar kan welk soort asbest voorkomen?

Op plekken die goed geïsoleerd moeten worden.
Bijvoorbeeld daken, schoorstenen, rond cv-ketels. Dit is
meestal hechtgebonden asbest.

Op plekken die doorweersinvloeden aanslijtage onderhevig
zijn. Bijvoorbeeld gevels, daken, op schuren en garages.
Dit is meestal hechtgebonden asbest.
Als brandwerend plaatmateriaal. Bijvoorbeeld in garages,
in meterkasten, rond schoor- stenen, ventilatiekanalen en
cv-ketels. Dit is meestal losgebonden asbest.

In vensterbanken, plantenbakken. Dit is meestal hechtgebonden asbest.
In oudere woningen kan asbest ook niet zichtbaarzijn
verwerkt, bijvoorbeeld in het beton.

.

In sommige soorten vinyltegels en vinyl/zeil, geproduceerd
voor 1984.

In huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen,
geproduceerd tot de jaren tachtig. Bijvoorbeeld in een
gevelkachel of geiser. Dit is meestal hechtgebonden asbest.

Klussen in uw woning gebouwdvoor1994?
Wilt u klussen of verbouwen in uw woning? Of vermoedt u
dat u beschadigdof losgebonden asbest in huis heeft? Wacht
dan met de klus en neem eerst contact op met de opzichter
van Rhenam Wonen. Bel (0317) 68 32 00 of stuur een e-mail
naar info@rhenam. nl.
Ben ik veilig in mijn woning na de asbestverwijdering?

Ja, wanneer de asbest is verwijderd door een gespecialiseerd
bedrijf is uw woning asbestvrij. Er zijn strenge regels waaraan
asbestverwijderaars moeten voldoen. De gespecialiseerde
bedrijven verwijderen het asbest volgens deze regels.
Ze schermen de ruimte waar ze werken hermetisch af.
Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter.
Gegarandeerd, want een gespecialiseerd laboratorium komt
dit na de sanering nog eens controleren!
Meer weten?

www. rijksoverheid. nl/onderwerpen/asbest
(voor veel gestelde vragen en antwoorden)

www.ggd.nl
(voor meer informatie over gezondheidsrisico's)
info@rhenam.nl
(voor advies of vragen over asbest in uw woning)

