
ASBESTONDERZOEK
VAN A TOT Z
WAT IS ASBEST?
Asbest is een natuurlijk materiaal. Het is 
sterk, flexibel en vuurvast. Daarom is het 
vroeger veel gebruikt in de bouw en 
installaties. In gebouwen van vóór 1994 is 
vaak asbest verwerkt. Als er teveel asbest-
vezels vrijkomen, kan dat schadelijk zijn voor 
de gezondheid. Daarom is het sinds 1993 
verboden om asbest te gebruiken.

IS ASBEST IN MIJN GEBOUW GEVAARLIJK?
In de meeste gevallen levert asbest geen 
risico op in uw gebouw. Het asbest zit vaak 
goed weggestopt in de materialen. Toch wilt 
u graag weten of er risico bestaat voor uw 
medewerkers, uzelf of uw product.

IN DEZE FLYER LEEST U HOE 

EEN ASBESTONDERZOEK EN 

-SANERING IN ZIJN WERK GAAT.

?

WIE IS SGS SEARCH?
SGS Search is een gespecialiseerd inspectie-
bureau, laboratorium en opleidingsinstituut, 
met meer dan 25 jaar ervaring in asbest-
onderzoek. Alleen gespecialiseerde bureaus, 
zoals SGS Search, mogen asbestonderzoek 
uitvoeren in uw gebouw.

De inspecteur van SGS Search komt bij u 
langs voor een quickscan.
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De inspecteur laat de ruimte bij vertrek 
veilig en schoon achter.

Alle ruimtes worden 
onderzocht op asbest. 
De inspecteur neemt 
een monster (stukje 
materiaal) bij verdenking 
op aanwezigheid van 
asbest. Ook worden er 
enkele foto’s gemaakt.

Uit voorzorg maakt de inspecteur gebruik van 
beschermingsmiddelen.

Daarna wordt de plek goed afgedicht 
met spray.

De inspecteur vraagt u om de ruimte 
te verlaten…

…terwijl er een monster genomen wordt.
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ASBEST 
SANEERDER

De saneerder beschermt zichzelf met 
een pak en masker.

De saneerder komt langs om het asbest 
te verwijderen.

De inspecteur schrijft een rapport. Hierin 
staat of er asbest gevonden is en welke 
maatregelen nodig zijn bij saneren.

Het monster gaat naar het laboratorium 
voor onderzoek. 

De saneerder zet de ruimte af met een 
asbestlint. U wordt gevraagd deze ruimte 
tijdelijk niet te betreden.

De gebouweigenaar 
bepaalt of het asbest 
verwijderd moet 
worden. Dit doet 
een gecertificeerde 
asbestsaneerder.
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U kunt de ruimte weer veilig betreden.

Als het asbest binnen 
wordt verwijderd, 
bouwt de saneerder 
een afgesloten ruimte 
(containment).

MEER WETEN OVER ASBEST?
www.asbestfeiten.nl

 www.sgssearch.nl
088 - 214 66 00

Na de werkzaamheden maakt de 
saneerder de ruimte schoon.

Een geaccrediteerd laboratorium beoordeelt of 
de ruimte weer veilig is om te betreden.

Het containment wordt afgebroken en de 
asbestlinten worden weggehaald.
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