Asbest

Voordat ons Jouw Thuis montageteam in jouw woning aan de slag gaat,
voeren we een asbestcontrole uit. Die doen we tijdens de productencheck.
Zo nodig verwijderen we het asbest ook. De kosten betalen wij.
Wat is asbest?

Asbestcontrole, wat doen we?

Asbest is een verzamelnaam voor enkele mineralen die in

Tijdens de productencheck bij je thuis doen we

de natuur voorkomen. Ze zijn opgebouwd uit heel kleine

een asbestcontrole. We bekijken de plekken waar

vezels die met het blote oog niet te zien zijn. Asbest is

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit is

in het verleden veel gebruikt in woningen vanwege de

ook afhankelijk van de door jouw gekozen producten.

goede eigenschappen die het heeft: het is sterk, slijtvast,

Ook maken we per vertrek een foto. Als we denken

isolerend en goedkoop. Sinds 1 juli 1993 is het gebruik

dat er materiaal is dat asbest kan bevatten halen we

van asbest verboden.

daar een stukje vanaf en laten dat onderzoeken in een

Soorten asbest
Er zijn verschillende soorten asbest. Het belangrijkste
verschil is of de vezels makkelijk los kunnen komen. Bij
‘hechtgebonden’ asbest zitten de asbestvezels stevig vast
in een materiaal zoals cement. Bij ‘niet hechtgebonden’
asbest zitten de asbestvezels niet of nauwelijks vast in
een basismateriaal en kunnen dus gemakkelijk losraken.

Asbest en gezondheid
Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Alleen
losse asbestvezels die in de lucht zweven en die jij kunt
inademen, zijn schadelijk. Iemand die langdurig veel
asbestvezels inademt, kan daarvan ziek worden.

Waarom een controle tijdens de
Productencheck?
We willen dat jij en onze monteurs tijdens de
werkzaamheden geen risico’s lopen. Daarom willen we

laboratorium. Is het asbest en zit het in de weg voor de
montage dan halen we dit weg.
Het verwijderen van materiaal met asbest gebeurt in een
speciale tent waarin we de druk naar beneden brengen
en die luchtdicht is afgesloten van de rest van jouw huis.
De asbestcontrole wordt door Jouw Thuis uitgevoerd
door Klaver Asbestinventarisatie. Als er asbest moet
worden weggehaald dan wordt dat gedaan door
Anton van Dijk Milieutechniek B.V.

Hoe lang duurt het?
De asbestcontrole duurt gemiddeld anderhalf uur. Als we
asbest moeten weghalen dan duurt dat tussen één en
drie dagen, afhankelijk van hoeveel het is en op hoeveel
verschillende plekken aanwezig is. Als we in jouw huis
asbest moeten weghalen, dan bespreken we dat van
tevoren uitgebreid met je. Zodat je weet waar je aan toe
bent.

graag weten of we asbest kunnen tegenkomen als we
bij jou aan het werk gaan. Want dan kan het gebeuren
dat er wel asbestvezels in de lucht komen. Dat willen we
natuurlijk niet.

•

Heb je vragen? Dan kun je altijd bellen de de Jouw Thuis adviseur: 06 - 825 08 626

•

Meer informatie over asbest kun je vinden op de website van Portaal en de Rijksoverheid

