Bemonstering asbest
Inleiding

Om vast te stellen of een materiaal
in uw woning asbesthoudend is,
moet het worden bemonsterd.
Het bewerken van asbesthoudende
materialen is bij wet verboden. Dat is
ook logisch vanwege de risico’s. Het
bemonsteren van asbestverdachte
materialen is van dit verbod uitgezonderd. U mag het dus ook zelf doen.
In deze instructie leggen wij u uit hoe
u dat veilig kunt doen.

Uitgangspunten
› B
 ij het bemonsteren mogen eventuele
asbestvezels liever niet in de lucht
komen. Dan kunt u ze inademen.
› U wilt het asbest ook niet aan uw
handen krijgen of de omgeving
verontreinigen.
› We willen voorkomen dat er bij het
transport of bij ontvangst iets misgaat,
waardoor bijvoorbeeld de mensen op
het postkantoor blootgesteld worden.

Voordat u begint

LET
OP!
Mocht u golfplaten hebben met een
dergelijk nummer: de inslag NT staat
voor Nieuwe Technologie. Dit zijn
asbestvrije platen.

Als we deze drie uitgangspunten in de
gaten houden, dan is het risico voor u en
de omgeving verwaarloosbaar.

Benodigdheden
Een vuilniszak

Doorzichtige monsterzakjes

Tape

PRO
TIP!
Hiermee beschermt u de vloer onder de
plek waar u gaat bemonsteren. Zo netjes
als op de foto hoeft natuurlijk niet. Maar
er moeten geen restanten in de vloerbedekking of tussen naden terechtkomen.

Hier gaat het stukje materiaal straks
in. Maak deze vooraf even open. Het
monstertje moet natuurlijk in het zakje
passen en dus niet te groot worden.
1×1 cm is al genoeg. Minder liever niet.

Brede tape is erg handig. Plak dit
bijvoorbeeld direct onder de plek waar
u het monster afbreekt, afsteekt of
afschraapt. De stukjes vallen op de tape
en kunt u meesturen.

Een tangetje

Plastic wegwerphandschoenen

Vochtige toiletdoekjes

Een schroevendraaier of mesje kan ook.

Geen handschoenen? Dan direct na het
werk goed de handen wassen!

Het ideale spul om snel gereedschap
en uw handen mee schoon te maken.

Bemonsteren in 12 stappen

•
1

Kijk of er een beschadiging in het asbestverdachte materiaal zit. Vaak zit er al een
scherfje los of liggen er zelfs al brokken
materiaal los. Dan bent u snel klaar.

•
4

Zachte en poreuze materialen kunt u het
beste vochtig maken. Gebruik hiervoor
water en een plantenspuit. Het water
trekt in het materiaal en eventuele
asbestvezels komen niet gemakkelijk in
de lucht. Pas op met elektriciteit!

•
7

Als u een stukje materiaal heeft
bemonsterd, stop het dan in het
monsterzakje.

•
2

Raak het materiaal liever niet aan.
De handen raken hierdoor ‘besmet’.
Gebruik gereedschap en handschoenen.

Haal de vloerbescherming weg. Het
werkt erg goed als u de vuilniszak voorzichtig van een kant af oprolt. Gooi het
geheel bij het grijsafval weg.
Doe dit voorzichtig, zodat even-

tt tuele restanten er niet afvallen.
Resultaten van de analyse

Nadat het monster is geanalyseerd krijgt u
van ons een analyseresultaat via email. Op dit
analysecertificaat staat of het monster asbest
bevat, de soort asbest (er zijn er zes) en de
concentratie. Deze analyse doen we conform
NEN5896, zoals bij wet is voorgeschreven.

Is er asbest geconstateerd?
Voor u is vooral van belang of de asbest er wél of
niet in zit. Als er wél asbest in het monster zit dan
betekent dat verder niet zo veel, alleen dat u er
niet meer aan moet komen. Mocht het materiaal
bijvoorbeeld onder de trap zitten, dan wordt het
door de trillingen wel ‘beroerd’. Ook als het ernstig

Zoek een plek waar u gemakkelijk een
stukje kan afsteken of afbreken.

Geen handschoenen? Voorkom

•
5

Doe het monsterzakje waarin het
monster gaat alvast open.

•
6

Breek een stukje af met een tangetje.
Ongeveer 1×1 cm is voldoende.
De minste vezels komen vrij als u het
voorzichtig doet of na bevochtiging.
Adem de vezeltjes niet in,

tt houd enige afstand.

•
8

Zorg dat er niet te veel lucht in het zakje
zit en sluit het goed. Als het zakje bol
staat zou het kunnen knappen bij de post.
Verpak het zakje nogmaals

10

3

tt verspreiding: was je handen na afloop.

bb in het tweede zakje.

•

•

•
11

•
9

Maak uw handen en het gereedschap
schoon. Daar kunt u de toiletdoekjes voor
gebruiken. Gebruikte toiletdoekjes mag
u weggooien of in het zakje stoppen en
meesturen met het monster.

•
12

Gebruik géén stofzuiger om op te
ruimen. De stofzuiger verspreidt juist
de hele kleine asbestvezeltjes. Reinig
eventueel de vloer met een natte doek
of dweil, die u daarna weggooit of goed
uitspoelt.

Schrijf op het zakje uw naam en adresgegevens. Stop het dubbelverpakte
materiaal in de witte enveloppe. Plak
deze dicht en stuur het naar ons op:

beschadigd is adviseren wij u daar door een
deskundig bedrijf naar te laten kijken.

Disclaimer
Wij hebben u zo goed mogelijk willen helpen door
in dit stuk te beschrijven hoe u de bemonstering
veilig uit kunt voeren. Wij kunnen niet garant
staan dat u het goed en veilig uitvoert en wijzen
de aansprakelijkheid af voor als het misgaat.
Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen.

Regels bij asbest verwijderen
Om het asbest te mogen weghalen is altijd
een sloopmelding nodig. U hoort dan ook
of u het eventueel zelf mag doen of dat een
asbestsaneerder moet worden ingeschakeld.
De arbowet schrijft voor dat een asbestsaneerder
alleen aan de gang kan als alle (asbest)risico’s
goed in kaart zijn gebracht door een asbestinventarisatiebureau. Het analyseresultaat dat u heeft
is dan niet meer voldoende. Wij doen dergelijke
onderzoeken niet: wij zijn goed in analyses en
richten ons alleen daarop.
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