ASBEST
UW ASBEST, ONS PROBLEEM
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur
voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne,
microscopisch kleine vezels. Deze vezels kunnen zo fijn zijn
dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.
Vroeger is asbest veel gebruikt omdat het een goedkope
manier was om te isoleren en een hoge brandbestendigheid had. Het is vooral toegepast in de bouw en
renovatie van woningen, bedrijfspanden en installaties.
Later kwam men er achter dat asbest slecht voor de
gezondheid is. Het inademen van asbest kan op lange
termijn stoflongen of longvlies- en buikvlieskanker
veroorzaken.

ASBESTINVENTARISATIE
Indien u een pand wenst te slopen of verbouwen is het
van belang om een asbestinventarisatie type A uit te
laten voeren. Deze asbestinventarisatie moet worden
uitgevoerd voor alle gebouwen en/of installaties welke
dateren van voor 1993. Tevens moet deze rapportage
worden toegevoegd aan de sloopvergunningsaanvraag
bij de gemeente (geldt alleen voor gebouwen).

Als erkend bedrijf, gecertificeerd volgens SC-530
‘Procescertificaat asbestverwijdering’, kunnen wij uw
asbest vakkundig, veilig én duurzaam verwijderen.
Doordat wij een ruime ervaring hebben op dit
werkgebied, kunt u dit met alle vertrouwen aan ons
overlaten.

Type A

Indien u asbest vermoedt in uw woning en/of bedrijf
kunnen wij het gehele traject van asbestinventarisatie tot
-sanering voor u uitvoeren.

Type B

Hierbij gaan wij als volgt te werk:
 Bij vermoeden van asbest wordt er een
asbestinventarisatie uitgevoerd door een SC-540
gecertificeerd bedrijf, vooraf ontvangt u hiervan een
offerte.
 Forteck verzorgt alle wettelijke meldingen naar
gemeente, LAVS, arbeidsinspectie en certificerende
instellingen.
 Na ontvangst van het inventarisatierapport ontvangt
u een offerte voor de uitvoer van de saneringswerkzaamheden, welke wij na opdracht vakkundig,
duurzaam en veilig uitvoeren.
 Na de saneringswerkzaamheden zal een laborant het
werkgebied vrijgeven. Het certificaat dat afgegeven
wordt, is het bewijs dat de asbest is verwijderd.

Er zijn een drietal soorten asbestinventarisatie:

De type A asbestinventarisatie is geschikt op moment
dat er sprake is van direct waarneembare asbest, of
asbesthoudende producten. Bij de visuele inspectie zal
een monster genomen worden.

Ontstaat er tijdens de type A asbestinventarisatie een
redelijk vermoeden bestaat dat er niet direct waarneembaar asbest aanwezig is in het pand, dan is het
van belang om ook een asbestinventarisatie type B uit
te laten voeren. U kiest dan voor een destructieve en
zeer uitgebreide asbestinspectie. Deze asbestinventarisatie is bovendien geschikt voor het
aanvragen van sloopwerken. Houd rekening met enig
sloop- en breekwerk en het nemen van meerdere
monsters.
Type 0
U kunt deze gebruiken wanneer u een woning of een
gebouw aan wenst te schaffen. Dit is een visuele
(beperkte) risicobeoordeling conform de NEN 2991. U
ontvangt dan een asbestinventarisatierapport; helaas
is dit rapport niet voldoende voor het doen van een
sloopmelding daar het slechts gaat om een beperkte
inspectie.

 ASBESTSANERING

Forteck heeft een jarenlange ervaring in het
uitvoeren van grote én kleine asbestsaneringswerkzaamheden.
Omdat het verwijderen van asbest risicovol is,
voeren wij alle sanerings-activiteiten met
eigen gecertificeerd personeel en materieel
uit.
Dat is immers de enige manier om een veilige
en correcte uitvoering te kunnen garanderen.

Vanzelfsprekend nemen wij hierbij strenge
veiligheidsmaatregelen in acht en plegen we
uitvoerig overleg met gemeente en eventuele
omwonenden.
Wij zijn gecertificeerd volgens de SC-530 en
verwijderen asbest volgens de vastgelegde
eisen ten aanzien van zorgvuldigheid,
arbeidsveiligheid en het voorkomen van
verspreiding van asbest naar mens en milieu.

DUURZAAM SPLITSEN ASBEST
Als opdrachtgever van de asbestsanering bent u
verantwoordelijk voor de afvoer van het vrijgekomen
asbestmateriaal bij bouw en/of renovatieprojecten.
Als bedrijf met een ISO 14001-milieumanagement
certificering maken wij ons hard voor het duurzaam
splitsen en afvoeren van puin, bouwafval en asbest.
Vanaf 1 maart 2017 is er de verplichting om alle asbestprojecten te vermelden in het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem). In het LAVS wordt de gehele asbestverwijderingsketen van inventarisatie tot en met
stortplaatsen geregistreerd.
Vandaag den dag worden er bijvoorbeeld complete
flenspakketten (circa 50kg) waar tussen een asbesthoudende pakking (circa 0,5kg) aanwezig is in zijn geheel
verpakt en afgevoerd naar de stortplaats.
Forteck kan bij u op het terrein een speciaal voor asbest
ingerichte containerbak beschikbaar stellen waarin u
bijvoorbeeld de flenspakketten kan verzamelen. Hierna
transporten wij de container naar onze werkplaats waar
wij de flenzen zullen splitsen zodat er twee afvalstromen
ontstaan, t.w. ijzer en asbest. Deze afvalstromen worden
afgevoerd naar een erkende eindverwerker. Nadat de
werkzaamheden zijn uitgevoerd ontvangt u een
eindrapportage met daarin de diverse meldingen,
vrijgaven en stortbewijzen.
Hierdoor kunnen wij het asbest duurzaam van overig
bouw- en/of sloopafval splitsen.
 Wij ontzorgen u voor het gehele proces: van stoffeninventarisatie, sanering, het duurzaam splitsen op
eigen terrein tot en met het veilig afvoeren van het
asbest.
 U heeft geen omkijken naar het veilig, duurzaam en
vakkundig uitvoeren van de asbestsanering; er is geen
toezicht vanuit uw organisatie nodig.
 Geen fysieke asbestwerkzaamheden op uw terrein
(minder uren) daardoor minder kans op ongevallen.
 U bespaart op transport-, stort- en overheadkosten.
 Het saneren per flens wordt goedkoper mede omdat
op onze locatie géén werkvergunning nodig is voor
het branden/snijden met gas/zuurstof.

