SCHILDER - DECORATEURS

enkele regels om
met asbest om te gaan

Deze campagne is een initatief van

HOE HERKEN JE ASBEST?
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in welke toepassingen vinden we asbest?
Bij schilder- en decoratiewerken kunnen we
asbest terugvinden op tal van onverwachte
plaatsen:
• Nagenoeg alle ‘kartonachtige’ vloerbekledingen bevatten asbest. Ook de
lijmen voor vloerbekledingen die vóór
2000 werden gebruikt, kunnen asbest
bevatten.
• Bepleisterde muren en plafonds
kunnen asbest bevatten. Let wel, het
beschilderen van asbesthoudende
materialen vormt geen gevaar voor de
gezondheid vermits er dan geen asbestvezels kunnen vrijkomen.
Het schuren van asbesthoudende
materialen daarentegen veroorzaakt
wel zware problemen en moet te allen
tijde vermeden worden.

• Decoratie in imitatiehout.
• Verven: metaalverven die vóór 2000
werden aangebracht, kunnen asbest
bevatten.
Asbesthoudende materialen zijn vaak te
herkennen aan de gewafelde structuur en
soms ook aan de ‘vezelachtige’ structuur
van de breukvlakken.
Het is echter niet altijd mogelijk om met
100% zekerheid vast te stellen dat een materiaal asbest bevat. Vraag daarom altijd de
asbestinventaris op. Indien deze niet beschikbaar is, moet je zelf een staal nemen
en opsturen naar een erkend labo.
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hoe ga je te werk?
Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen met behulp van
eenvoudige handelingen, let je op het volgende:
1. Neem de materialen weg zonder ze breken en probeer ze zo weinig
mogelijk te beschadigen.
2. Bestrijk de materialen met een fixeermiddel alvorens deze te verwijderen.
3. Vergeet niet dat je ook bij eenvoudige handelingen de nodige beschermingsmiddelen
moet dragen (wegwerpoverall, FFP3 mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril en
-schoenen). Tape ritssluitingen en schoenveters af.
4. Na gebruik dien je deze beschermingsmiddelen te deponeren in een afgesloten zak
met een asbestetiket er op.
5. De asbesthoudende materialen moet je naar een erkend stort afvoeren.
De regelgeving voor asbesthoudend afval verschilt wel van regio tot regio.
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persoonlijke beschermingsmiddelen

enkele vuistregels
Indien je vermoedt dat de materialen die je
moet bewerken asbest bevatten, neem dan
altijd eerst een staal en laat dit onderzoeken
in erkend labo (de contactgegevens van
deze labo’s vind je terug in de lijst met nuttige adressen).
Draag bij het nemen van het staal ook
steeds de nodige beschermingsmiddelen
(wegwerpoverall, FFP3 mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril).
Probeer asbesthoudende materialen niet
te breken of te beschadigen.
Niet alleen het schuren van asbesthoudende oppervlakken moet worden vermeden,
maar ook het afbranden van asbesthoudende verflagen. Het verwijderen van asbesthoudende verflagen mag enkel gebeuren
door een erkend asbestverwijderaar.
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abekfilter

NIET VERGETEN!
1
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Je moet je niet alleen tegen asbest beschermen. Alhoewel de meeste
verven momenteel watergedragen zijn, bestaan er nog steeds verven met
een belangrijke concentratie aan solventen. Draag steeds een mondmasker
met ABEK-filter indien je solventgedragen verven gebruikt.
Voor verwijdering van asbesthoudende materialen, dien je een
voorafgaande melding in te dienen bij de regionale afdeling van
de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk.
De contactadressen vind je op de website werk.belgie.be
Imitatiemarmer dat o.a. gebruikt werd voor vensterbanken van
woningen kan ook asbest bevatten. Ook hier geldt de algemene
regel: verwijder het imitatiemarmer zonder het breken of
te beschadigen. Dit soort werkzaamheden wordt beschouwd
als een verwijderingstechniek met behulp van eenvoudige handelingen.

OPLEIDINGEN
Iedereen is gebaat met bijkomende
opleiding en/of infosessies over asbest
en de bijhorende risico’s.
Een stevige basiskennis rond o.a. praktische
aspecten zoals het herkennen van asbestmaterialen, het nemen van de juiste maatregelen, de handhavingsmogelijkheden en
de belangrijkste geldende regelgeving is
onontbeerlijk voor iedereen die met asbest
geconfronteerd kan worden.
Als schilder - decorateur worden we vooral
geconfronteerd met asbest in hechtgebonden vorm. Dit betekent dat we meestal
de asbesthoudende materialen kunnen
verwijderen met behulp van eenvoudige
handelingen.
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Let wel, ook werknemers die asbest
verwijderen via zogenoemde eenvoudige
handelingen (dus enkel hechtgebonden
asbest) zijn wettelijk verplicht om
opleiding te volgen:
• Een basisopleiding van 8 uur.
• Een jaarlijkse bijscholing van 8 uur.

De programma’s van deze opleidingen
liggen vast. Ze omvatten de volgende
onderwerpen:
• Eigenschappen en gezondheidsrisico’s van asbest.
• Soorten asbesthoudende
materialen en hoe ze herkennen.
• Veilige werkmethoden.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Vereisten rond gezondheidstoezicht.
• Afvalstoffen opslaan en verwijderen.

CONSTRUCTIV komt zowel voor werkgevers als voor arbeiders in de bouwsector
tussen in de opleidingskosten. Bovendien
genieten bouwvakarbeiders van
verschillende opleidingspremies.
OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING?
Bekijk dan de regionale opleidingscatalogi
(www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/
Opleidingscatalogi.aspx) van Constructiv

of contacteer uw regionaal Constructivkantoor. (www.constructiv.be/nl-BE/Regios.aspx)

nuttige sites
alertvoorasbest.be
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg
werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars
werk.belgie.be/asbest_in_materialen.aspx
beswic.be/nl/themas/gevaarlijke-stoffen/asbest
Vlaanderen
vlaanderen.be
ovam.be/asbest
Brussel
leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/
het-beheer-van-mijn-gebouw/asbest
Opleidingsadvies:
constructiv.be
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Informatie-, preventie- en toolboxfiches:
buildingyourlearning.be

Asbest is aanwezig
in meer dan 3.500
verschillende
toepassingen.
Download onze app
‘ASBESTCHECK’ en
lees er meer over.

Download
de asbestcheck

Meer info op alertvoorasbest.be

Deze campagne is een initiatief van

