
Asbest veilig verwijderen  
en afvoeren

Neem deze handleiding volledig door voor je start met  
het verwijderen van hechtgebonden asbest.

HANDLEIDING

VIA PL A ATZ AKKEN OF KUUBZ AKKEN



Zonder aangepaste maatregelen veroorzaakt de ontmanteling van 
verweerde asbestdaken en -gevels blootstellingsrisico’s voor de 
verwijderaar. Ook de bewoners lopen risico door asbestbesmet-
ting van de zolderruimte of andere gebouwzones binnen en buiten.

Voorbereiding
• Baken de zone van de werken af met opvallend lint

• Zorg voor de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmid-
delen (PBM) zoals een wegwerpoverall, FFP-3 mondmasker, 
wegwerp of afspoelbare handschoenen en rubber laarzen.

• Voorzie alvast een geschikte plaats voor de plaatzak/kuub-
zak(ken). Deze locatie moet vlot bereikbaar zijn voor onze 
kraanwagen. Eens de zakken gevuld zijn met het asbestmate-
riaal kunnen ze niet meer verplaatst worden. Leg ze zeker niet 
op het voetpad of op de openbare weg.

Zet het mondmasker op. 
Zorg dat het masker goed aan-
sluit, ook aan je neus (brug)

Trek de overall aan Zorg dat de overall goed over 
je laarzen komt

Hoe gebruik ik mijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Trek de overall goed over  
je handschoenen

Trek de kap over je hoofd Zet je veiligheidsbril op
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Veilig verwijderen van asbest:
Aangepaste maatregelen 
zijn absoluut noodzakelijk!



Bevochtig voor demontage de asbesthoudende dak- of gevel-
bekleding met water (met een tuinslang in vernevelstand of 
gebruik een fixeermiddel (spuitlijm). Hou het fixeermiddel in de 
buurt voor het geval er per ongeluk toch een plaat zou breken, 
zo kan je de randen van de gebroken plaat makkelijk inspuiten.

• Demonteer de platen voorzichtig met de hand of verwijder de 
bouten met een traagdraaiende schroefmachine en haal ze 
van elkaar.

• Je kan de bouten vooraf bespuiten met een fixeermiddel.

• Vermijd om rechtstreeks op de asbestplaten te gaan staan, en 
zeker nooit als er geen steunbalk onder staat.

• Breek het materiaal nooit!

• Maak het asbesthoudende materiaal niet proper met een borstel  
of een hogedrukreiniger. Hierdoor komen de asbestvezels vrij. 

• Vermijd het over elkaar schuiven van de platen. Als een plaat 
toch breekt, bevochtig dan de randen of maak gebruik van 
fixeermiddel om de vezels aan de rand te fixeren. 

• Merk je tijdens de werken dat de platen makkelijk breken, stop 
dan met werken en neem contact op met een erkende asbest-
verwijderaar* om de werken te laten uitvoeren. In dat geval is 
het materiaal immers te sterk verweerd om de verwijdering 
zelf te doen.

HEEFT JE DAK GEEN ONDERDAK?  
NEEM JE VOORZORGEN.

Als je asbestgolfplaten gaat verwijderen op een dak zonder 
binnenafwerking (onderdak, isolatie…), dan moet je be-
smetting door asbesthoudend afbraakafval voorkomen. 

• Maak de zolderruimte of ondergrond leeg.

• Leg een plastic folie op de vloer en op eventueel achter-
gebleven materiaal.

• Span een plastic folie onder het dak indien ontruiming 
van de zolderruimte niet mogelijk is.

Aan de slag
Ontmanteling van de asbest-
houdende dak- of gevelbekleding

* Een lijst van erkende asbestverwijderaars is te vinden op www.werk.belgie.be/ 
lijst_asbestverwijderaars.aspx
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• Vermijd aanraking met het dakgootslib.

• Verwissel steeds je schoeisel bij het verlaten van de werkzo-
ne of spoel je laarzen steeds grondig af.

• Betreed in geen geval binnenruimtes, voertuigen en dergelijke  
met asbest besmette (werk)kledij.

• Voorzie een zone voor het omkleden en afspoelen van de 
handschoenen en laarzen.

Leg de plaatzak op een gemakkelijk bereikbare 
locatie voor onze kraanwagen (oprit, voortuin …). 
Let op! Eens de plaatzak gevuld is, kan deze 
niet meer verplaatst worden. Een volle plaat-
zak weegt al snel 400 kg. 
Vouw de plaatzak open. In de plaatzak ligt een 
binnenzak. Vouw deze ook open.

Leg alle asbestgolfplaten voorzichtig in de zak.  
Indien je enkel korte platen hebt, leg je deze 
best geschrankt in de plaatzak. 
Zo niet, zal de zak doorplooien op de randen 
van de platen en mogelijk scheuren. Een ge-
scheurde zak wordt niet opgehaald. In dit geval 
zal je een extra zak moeten bestellen.

Sluit de binnenzak en knoop 
de tussenlinten dicht.
Sluit de buitenflap

Sluit de rits maar laat nog 
een klein stukje open.

Deponeer ook de gebruikte 
plastic folie, de poetsdoeken 
en je persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, in de plaat-
zak. Sluit af.
De plaatzak is klaar voor de 
ophaling.

Hoe gebruik ik een plaatzak?Tijdens de ontmanteling
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Gebruik altijd 
een stofmasker

Breek het 
materiaal niet 
(of zo weinig 

mogelijk)

Bevochtig het 
materiaal vooraf

Gebruik geen 
hogedrukreiniger 

om mos te 
verwijderen

Gebruik geen 
slijpschijven of 
boormachines

Gebruik 
wegwerp-

handschoenen

ER GROEIT KLIMOP OF MOS OP MIJN GOLF-
PLATEN/LEIEN. WAT NU?

Klimop snoei je best vooraf zoveel mogelijk weg zon-
der de wortels los te trekken. De klimopbladeren kun-
nen vervolgens als groenafval afgevoerd worden. Bij de 
plaatovergangen snijd je de wortels best door zodat de 
plaat met de klimopwortels als asbesthoudend afval kan 
afgevoerd worden. Mos hecht zich ook op de golfplaten 
en leien. In dat geval kan je de platen met het mos als 
asbesthoudend materiaal afvoeren.
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Na de ontmanteling
• Wanneer alle platen verwijderd zijn en in de daarvoor voorziene  

plaatzak/kuubzak geplaatst werden, is het tijd om te gaan rei-
nigen met vochtige wegwerpdoeken.

• Reinig de balken waarop de platen bevestigd waren met een 
natte doek.

• Reinig ook al je werkmateriaal inclusief de ladder en zet het 
materiaal na reiniging buiten de afgespannen werkzone.

• Gebruik nooit een stofzuiger om de vezels op te zuigen. De 
vezels worden immers via een filter gewoon weer uitgeblazen 
en verder verspreid.

• Vouw de plastic die op de grond lag en/of ruimten afschermden  
samen en plak hem dicht.

• De gebruikte doeken doe je in een dubbele plastic zak.

• Tot nu toe het je nog steeds je persoonlijke beschermings-
middelen aan. Trek ze nu uit en stop ze voorzichtig in de plas-
tic zak. 

• Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaid stuk dubbel 
(zwanensluiting) en plak dit goed dicht.

• Deponeer alles in de kuub- of plaatzak.

98

1
Leg de kuubzak op een gemakkelijk 
bereikbare locatie voor onze kraanwagen 
(oprit, voortuin…). 
Let op! Eens de plaatzak gevuld is, 
kan deze niet meer verplaatst worden. 
Een volle kuubzak weegt al snel 400 kg.

2
Vouw de kuubzak aan de bovenkant open. 
De binnenkant is voorzien van een plastic folie.

3
Deponeer ook de gebruikte plastic folie, 
de poetsdoeken en je persoonlijke 
beschermingsmiddelen in de kuubzak.

4
Sluit de kuubzak bovenaan.

5
De kuubzak is klaar voor ophaling.

Hoe gebruik ik een kuubzak?



Spoel je handschoenen  en de laarzen af Rits de overall open

Doe de handschoenen uit Doe de overall uit  
van binnen naar buiten

Zet het mondmasker en de 
bril af

Steek alles in een dubbel plastic zak. Draai de plastic zak dicht en 
vouw het opgedraaid stuk dubbel (zwanesluiting) en plak dit goed dicht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen uittrekken
Het is van belang dat je jouw persoonlijke beschermingsmiddelen veilig uittrekt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De plaatzak/kuubzak moet op een correcte manier gevuld en 
gesloten zijn voor ophaling. Een zak die niet voldoet aan deze 
voorwaarde wordt niet meegenomen.

De klant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van 
de plaatzakken/kuubzakken tot deze wordt goedgekeurd door 
Mirom Menen na definitieve controle. 

Indien door de chauffeur bij de ophaling of bij de definitieve 
controle op de stortplaats verboden afval wordt aangetroffen, 
dan zullen de extra kosten aangerekend worden aan de klant. 
Mirom Menen brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

MIROM MENEN o.v.  Industrielaan 30, 8930 Menen  /  056 52 81 30  /  onthaal@mirom-menen.be  /  www.mirom.be
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Hoe u woning asbestveilig maken?
Informeer uzelf via www.asbestinfo.be
Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen 
is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor 
weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Samen verslaan
we het asbestbeest


