Asbestinzameling
aan huis
Veilig demonteren en
aanbieden van hechtgebonden
asbest in zakken

HANDLEIDING

Inleiding
Asbest werd in het verleden in heel wat bouwmaterialen verwerkt. Denk maar aan golfplaten of gevelleien, waarin het asbest
is vermengd met cement. We noemen dit hechtgebonden asbest.
Het asbestmineraal zelf bestaat uit heel kleine vezels die niet voor
het blote oog zichtbaar zijn.
Asbest is alleen gevaarlijk als men asbestvezels inademt. Asbestvezels komen vrij bij beschadiging van het materiaal of wanneer
het in slechte staat verkeert. Golfplaten en leien verweren en verouderen door wind, regen en hagel. Hierdoor brokkelt het cement
af en komen asbestvezels vrij.
Het is dus belangrijk dat alle asbesttoepassingen in slechte staat,
zoals asbestdaken en -gevels, vervangen worden door asbestvrije
toepassingen.
In samenwerking met de OVAM organiseert ILvA de huis-aanhuisinzameling van hechtgebonden asbest. Je kan hiervoor
plaatzakken of kuubzakken aankopen. In die zakken leg je de
asbesthoudende materialen en ILvA zorgt voor de inzameling aan
huis.
Elk gezin heeft recht op 1 inzameling per kalenderjaar en kan
maximaal 5 zakken aanbieden. Een plaatzak of kuubzak kost 30
euro. Je krijgt er persoonlijke beschermingsmiddelen bij: een
FFP3-masker, een wegwerpoverall en handschoenen.
Je kan met je hechtgebonden asbest ook terecht in de 15
recyclageparken van ILvA.

Jaarlijks recht op:
•
•
•

1 inzameling aan huis
5 asbestzakken
2 sets beschermingsmiddelen per bestelling

Kostprijs: 30 euro/zak

Vóór de ontmanteling: bereid goed voor!
Van plan asbest te verwijderen? Neem dan gedurende het volledige traject de nodige maatregelen, zodat jij
en de mensen in de omgeving niet blootgesteld worden aan asbestvezels.
•
•
•
•

Zorg voor een veilige voorbereiding van de zone.
Kies het gepaste type zak (plaatzak en/of kuubzak).
Leg de plaat- en/of kuubzakken op een goeie plek.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) correct.

Zorg voor een veilige voorbereiding van de zone
•
•
•

Baken de zone van de werken af.
Sluit ramen en deuren wanneer je asbest moet weghalen. Schakel ventilatiesystemen of airco uit.
Leg een plastic folie op de vloer en op eventueel achtergebleven materiaal.

Kies het gepaste type asbestzak (plaatzak en/of kuubzak)
Plaatzak

Kuubzak

Een rechthoekige plaatzak is voor de afvoer
van hechtgebonden asbestgolfplaten.
In een plaatzak mag je maximum 13 platen
steken. Dit is ongeveer 30m² en weegt 400 kg.

Een vierkante kuubzak of bigbag is voor de
afvoer van hechtgebonden asbesthoudend
materiaal zoals leien, bloembakken,
afvoerbuizen, schouwen…
Een volle kuubzak weegt al snel 400 kg.

De formaten zijn:
L 310 x B 110 x H 30 cm

De formaten zijn:
L 90 x B 90 x H 120 cm

Leg de lege plaat- en/of kuubzakken op een goeie plek
De locatie waar je de plaat- en/of kuubzakken aanbiedt, moet vlot bereikbaar zijn voor de kraanwagen die
de zakken komt ophalen.
•
•
•

Vermijd de openbare weg of het voetpad.
Vraag indien nodig een vergunning ‘inname openbaar domein’ aan via je stad of gemeente.
Zorg dat er geen obstakels zijn zoals bomen of verlichtingspalen die de vrachtwagen kunnen hinderen.

Denk er aan:
eens een plaat- of
kuubzak gevuld is, kan
je deze manueel niet
meer verplaatsen.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) correct
Je zorgt best zelf voor
rubberen laarzen en
een veiligheidsbril.

Bij je plaat- of kuubzak is een set met persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) geleverd. De set bestaat uit:
• een FFP3-masker
• een wegwerpoverall
• wegwerphandschoenen
Draag deze beschermingsmiddelen correct:
1. Zet het mondmasker op. Zorg dat het mondmasker goed aansluit, ook aan je neus.
2. Trek de overall aan.
3. Zorg dat de overall goed over je laarzen komt.

4. Trek de overall goed over je handschoenen.
5. Zet een veiligheidsbril op.
6. Trek de kap over je hoofd.
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De beschermingsmiddelen
dienen voor eenmalig
gebruik. Na de werken moet
je ze dus, voor je eigen
veiligheid, weggooien.

Tijdens de ontmanteling
•
•
•
•

Asbestverwijdering op het dak? Vermijd het betreden van het dakgootslib.
Verlaat je de werkzone? Verwissel je schoeisel of spoel je laarzen steeds grondig af.
Betreed in geen geval binnenruimtes of voertuigen met asbestbesmette (werk)kledij.
Voorzie een zone voor het omkleden en afspoelen van de handschoenen en laarzen.

Veilig demonteren van de asbesthoudende dak- of gevelbekleding
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Het is bij het demonteren van asbesthoudende
materialen belangrijk dat er zo weinig mogelijk
asbestvezels vrij komen. Bevochtig daarom
het asbest met water (met een tuinslang in
vernevelstand) of gebruik een fixeermiddel zoals
spuitlijm. Hou het fixeermiddel in de buurt: als er
per ongeluk toch een plaat of lei breekt, kan je de
randen van de gebroken plaat gemakkelijk inspuiten.
Demonteer het asbest voorzichtig met de hand of
verwijder de bouten met een (traag draaiende)
schroefmachine.
Je kan de bouten vooraf bespuiten met een fixeermiddel.
Haal de platen van elkaar.
Sta niet rechtstreeks op de asbestplaten, zeker niet
als er geen steunbalk onder staat.
Breek het materiaal nooit! Laat het dus ook niet
vallen.
Maak het asbesthoudende materiaal niet proper met
een borstel of een hogedrukreiniger. Hierdoor komen
de asbestvezels vrij.
Vermijd het over elkaar schuiven van het asbest.
Als het asbest 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 het asbest gemakkelijk breekt, stop dan met de werken en neem contact op
met een erkende asbestverwijderaar om de werken te laten uitvoeren. In dat geval is het materiaal immers
te sterk verweerd om de verwijdering zelf op een veilige manier te doen.

Er groeit klimop of mos op mijn golfplaten/leien. Wat nu?
Klimop snoei je best vooraf zoveel mogelijk weg zonder de wortels los te trekken. De klimopbladeren kunnen vervolgens als snoeiafval/tuinafval 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 golfplaten en leien. In dat geval kan je de
platen met het mos als asbesthoudend materiaal afvoeren.

Hoe gebruik ik een plaat- of kuubzak?
1. Leg de plaat- of kuubzak op een plaats waar de
kraanwagen gemakkelijk aankan (oprit, voortuin…). Let op! Eens de zak gevuld is, kan je die
niet meer verplaatsen.
2. Vouw de plaat- of kuubzak open.
3. In de plaat- of kuubzak ligt een plastic folie
(liner), vouw deze ook open.

4. Leg alle hechtgebonden asbest voorzichtig in de
zak. Indien je enkel korte platen hebt, leg je ze
best geschrankt in de plaatzak. Zo niet, zal de
zak doorplooien op de randen van de platen en
mogelijk scheuren. Een gescheurde zak wordt
niet opgehaald. In dit geval zal je een extra zak
moeten bestellen.
5. Sluit de zak en knoop de (buiten)linten en lussen
dicht, maar laat nog een kleine stukje open.
6. Deponeer ook de gebruikte plastic folie, de
poetsdoeken en je persoonlijke beschermingsmiddelen, in de zak. Sluit af.
7. De zak is klaar voor ophaling.
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Na de ontmanteling
•
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer alle hechtgebonden asbest verwijderd is en in de daarvoor voorziene plaatzak/kuubzak geplaatst werden, is het tijd om te gaan reinigen met vochtige wegwerpdoeken.
Reinig de omgeving waar het asbest was verwijderd met een natte doek.
Reinig al je werkmateriaal (ook de ladder) en zet het materiaal na reiniging buiten de afgespannen
werkzone.
Gebruik nooit je stofzuiger om de vezels op te zuigen. De vezels worden immers via de 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 heb je nog steeds je persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Trek ze nu uit en stop ze voorzichtig in de plastic zak.
Draai de plastic zak dicht, vouw het opgedraaid stuk dubbel en plak dit goed dicht.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Spoel je handschoenen en 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 dubbele plastic zak. Draai
de plastic zak dicht, vouw het opgedraaid stuk
dubbel (zwanesluiting) en plak dit goed dicht.
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Hechtgebonden asbest: ook op het recyclagepark
Je kan je hechtgebonden asbest ook naar het recyclagepark brengen. Kleine stukken, maar ook golfplaten,
leien en andere grote voorwerpen uit hechtgebonden asbest zijn er welkom. Er zijn wel een aantal voorwaarden, waar je rekening mee moet houden.

Voorwaarden
•
•
•

Je mag hechtgebonden asbest enkel brengen op dinsdag en donderdag tussen 16u en 19u op de geopende parken.
Je moet je asbest verpakt aanbieden! Onverpakt asbest wordt niet aanvaard.
Je mag maximaal 1,5 m³ of 40 m² brengen.

Hechtgebonden asbest verpakken
•
•
•

De verpakking moet doorzichtig zijn.
Kleine stukken asbest kunnen in een doorzichtige
plastic zak worden aangeboden, die goed is dichtgemaakt, al dan niet met tape.
Grote stukken, zoals golfplaten, moeten ook doorzichtig worden verpakt. Ze kunnen bijvoorbeeld
gewikkeld worden in folie. Zorg ook dat deze stukken
goed zijn dichtgemaakt, al dan niet met tape. Zorg
dat de plastic zak of folie voldoende stevig is om
scheuren bij in- en uitladen te voorkomen.

Tarief hechtgebonden asbest op het recyclagepark
Elk gezin heeft jaarlijks recht om 200 kilogram gebonden asbest gratis naar het recyclagepark
te brengen. Je mag tijdens het afleveren van asbest dan geen ander afval afleveren.
Druk voor je je identiteitskaart in de gleuf steekt op de “asbestknop” aan de ingangszuil van het recyclagepark. De recyclageparkwachter zal je aangeboden vracht controleren, zodat hij de vrijstelling kan toekennen.
Heb je ander afval bij? Lever dan eerst je asbest af, verlaat het recyclagepark en meld je opnieuw aan bij de
ingangszuil.
Nadat je je 200 kilogram gratis hebt afgeleverd, betaal je het tarief voor niet-recycleerbaar afval.

Niet-hechtgebonden asbest? Zoek een erkende asbestverwijderaar.
Niet-hechtgebonden asbest mag je niet aanbieden bij ILvA. Je mag dit type asbest niet zelf verwijderen,
maar moet deze werken door een gespecialiseerde firma laten gebeuren. Een lijst van deze “erkende
asbestverwijderaars” vind je terug op www.asbestinfo.be.

Met dank aan IOK voor de foto’s en informatie over het veilig inzamelen van asbest!

ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst
Tel 053/85 85 45 - info@ilva.be - www.ilva.be
www.facebook.com/ilva.afval

VU: Bart Rooms - Industrielaan 18 - 9320 Aalst

