Waar vindt u onder andere asbest binnen in uw woning?

Afvoerpijp:
 Afvoerkanaal van asbesthoudend
cement
 Aftimmering rondom dakdoorvoer
asbesthoudend cement, karton of
vezelplaat.

Stortbak, riolering en
verlaagd plafond:
 Afdekplaat
asbestcement op
stortbak
 Verlaagd plafond of
wandbekleding van
asbesthoudend cement
of vezelplaat
 Riolering, standleiding
van asbesthoudend
cement
 Ventilatiekanaal van
asbesthoudend cement

Tussenwanden:
 Systeemwanden met
asbesthoudend cement
 Aftimmering en
bekleding met
asbesthoudend cement,
vezelplaat of karton
 Asbesthoudende lijm
tussen “Gibo-blokken”
 Asbesthoudende lijm
achter tegelwanden

Meterkast:
 Aftimmering meterkast
 Bekleding deur en
bovenlicht met
asbesthoudend karton,
vezelplaat of cement
 Afdekplaat kruipruimte
luik van asbestcement

Geiser en andere apparaten:
 Afdicht koord, pakkingen in de geiser
 Rioolbuis, ventilatiekanaal van
asbesthoudend cement
 Denk ook aan andere apparaten zoals
een oude broodrooster of straalkachel

CV ketel, boiler en andere installaties:
 Asbesthoudende plaat onder CV - gips of cement
 Pakkingen, afdichtkoord
 Afvoerbuis van asbestcement
 Isolatie rond afvoerbuis - asbesthoudend gips,
cement, vezelplaat of karton

Biljarttafel en andere objecten:
 Biljarttafel met een bodemplaat van
asbestcement (verwarmbaar)
 Een oude kluis
 Een oude haardroger

Aftimmering zolder:
 Plaatmateriaal van
cement, vezelplaat
of karton met asbest

Pluggen:
 Asbestkoord/
plug voor
schroef in muur

Vensterbanken en
vloerbekleding:
 Vensterbank van
asbesthoudend
kunstmarmer of
cement
 Aftimmering achter
radiator
 Vloerzeil met
onderlaag van
asbesthoudend
papier
 Ondervloerplaten
van asbesthoudend
karton

Vloerzeil of vloertegels:
 (Gemarmerde) vinyltegels
 Asbesthoudende lijm
 Vloerzeil met onderlaag van
asbesthoudend papier

Schouw en rookgaskanaal:
 Schouw van kunstmarmer of asbestcement
 Plaat achter en onder gashaard of gaskachel asbesthoudend cement of karton
 Asbestkoord en pakkingen in gaskachel of haard
 Sierstrips van asbestcement als afwerking met een print van natuursteen of metselwerk
 Afvoerkanaal van asbestcement
 Aftimmering rond schoorsteen doorvoer met asbesthoudend cement, karton of vezelplaat

Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/binnen-huis/

Waar vindt u onder andere asbest buiten rondom woning?

Schoorsteen:
 Rond buismateriaal:
o Asbestcement buis
en kap

Dak van een schuur:
 Plaatmateriaal:
o Asbestcement vlakke platen
o Asbestcementgolfplaat
 Coating en bitumen:
o Asbesthoudende papier/Bitumineuze dakbedekking
o Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen

Dakraam:
 Plaatmateriaal:
o Asbestcement
gevelpaneel, spouw- en
kozijnbekleding
o Dakbeschot
o Asbesthoudende daklei
 Kit, coating en bitumen:
o Asbesthoudende kit
tussen kozijn en muur
o Asbesthoudende
papier/Bitumineuze
dakbedekking
 Niet hechtgebonden
o Asbestkoord:
 Afdichting
metselwerk, voegen,
sponningen,
kozijnen.

Regenpijp en dakgoot:
 Asbestcement buis
 Asbestcement vlakke
plaat/ bekleding

Gevelbekleding:
 Plaatmateriaal asbestcement:
o Gevelpaneel en kozijn bekleding
o In spouwbekleding
o Golfplaat
 Kit, coating en bitumen:
 Asbesthoudende kit (vulmiddel) tussen kozijn en muur en in dilatatievoeg
 Asbesthoudende lijmen
 Asbesthoudende structuurverf
 Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen
 Asbestvezels als wapening in kunststoffen

Liftschacht:
 Hechtgebonden materiaal:
o Asbestcement vlakke platen
o Asbest in remmechanisme
 Niet hechtgebonden materiaal:
o Spuitasbest als brandwerende en/of
geluidsabsorberende laag
o Brandwerende asbestboard

Balkonscherm /
privacy scherm:
 Asbestcement
vlakke paneel,
spouw- en
kozijnbekleding

Beschoeiing vijver:
 Asbestcement
vlakke plaat
 Asbestcementgolf
plaat

Bloembak:
 Schaal van asbest

Dak en dakkapel:
 Plaatmateriaal:
o Asbestcement gevelpaneel, spouw- en kozijnbekleding
o Dakbeschot
o Asbestcementgolfplaat
o Asbesthoudende daklei
 Kit, coating en bitumen:
o Asbesthoudende kit tussen kozijn en muur
o Asbesthoudende papier/Bitumineuze dakbedekking
o Asbesthoudende coating op stalen damwandprofielen

Niet hechtgebonden
 Asbestkoord
o Afdichting metselwerk, voegen, sponningen, kozijnen.

Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/buiten/

