
10% van tegellijm bevat asbest
Begin 2020 werd bekend dat tegellijm vaker asbest bevat dan gedacht. Dit geldt voor tegellijm toegepast bij vloer- en wandtegels 
in onder andere keukens, badkamers en toiletten in woningen van vóór 1994. Sinds maart heeft SGS Search duizenden tegellijm 
monsters onderzocht afkomstig uit het hele land. We delen de bevindingen graag met u. 

AANTAL MONSTERS

Omdat asbest in tegellijm niet 
gelijkmatig verdeeld is door de lijm, 
nemen we standaard minimaal twee 
monsters van een toepassing. In de 
afgelopen zes maanden hebben we in 
bijna 23% van de inventarisaties 
tegellijm bemonsterd. We hebben 4082 
monsters genomen van in totaal 1884 
toepassingen, voornamelijk in Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht, 
Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland. 

1 OP DE 10 BEVAT ASBEST 

In ruim 10 procent van de toepassingen 
is ook daadwerkelijk asbest 
aangetroffen. Bij deze tegellijmen gaat 
het vrijwel altijd om een laag percentage 
asbest: in 98,8 procent van de 
asbesthoudende tegellijmen is 0,1 tot 2 
procent chrysotiel asbest aangetroffen.

NIET ENKEL IN DEN HAAG

Vooraf werd gedacht dat 
asbesthoudende tegellijm voornamelijk 
in de regio Den Haag is gebruikt. Na 
zes maanden onderzoek blijkt dat 
de toepassing van asbesthoudende 
tegellijm niet regionaal is, maar dat het 
door heel Nederland is gebruikt. 

AANTAL MONSTERS

22.88% 9.45%

1294

% INSPECTIES TEGELLIJM 2020 % ASBESTHOUDENDE MONSTERS

AANTAL INSPECTIES AANTAL BRONNEN

% ASBESTHOUDEND (BRONNEN)

1884 4082

Asbest

    Nee

    Ja

0.2K (10.71%)

1.67K (89.29%)
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DALING SINDS 1980

Ook hebben we gekeken naar het 
bouwjaar van de gebouwen met 
asbesthoudende tegellijm. Uit de 
resultaten blijkt dat we in vrijwel ieder 
bouwjaar asbest in tegellijm hebben 
aangetroffen. Op basis van de cijfers 
zien we wel dat het percentage van 
asbesthoudende tegellijmen vanaf 1980 
daalt. 

AANVULLEND ONDERZOEK NODIG?

Bij asbestinventarisaties van voor 
2020 is er mogelijk niet specifiek naar 
tegellijm gekeken. Bij het vermoeden 
dat er asbesthoudende tegellijm 
aanwezig is, is het verstandig om een 
aanvullend onderzoek uit te voeren. Bij 
de renovatie van een badkamer, keuken 
of toilet is het voor het nemen van een 
monster noodzakelijk om enkele tegels 
te verwijderen. Als we in een complex 
visueel kunnen vaststellen dat het 
tegelgebruik in alle ruimtes hetzelfde 
is, volstaat voor de monstername een 
steekproef.  

VERVOLG

SGS Search is partner in een initiatief 
van meerdere inventarisatiebureaus om 
de resultaten van tegellijmanalyses te 
delen. De bevindingen in deze groep 
komen overeen met bovenstaande 
data. Op initiatief van Aedes, de 
vereniging van woningcorporaties, 
worden er onderzoeken gepland om 
de daadwerkelijke risico’s op waarden 
boven de grenswaarde in kaart te 
brengen. Bijvoorbeeld voor het boren 
van een gaatje, het vervangen van 
een aantal tegels en het grootschalig 
renoveren van hele tegelwanden. 
Afhankelijk van de resultaten worden 
mogelijk trajecten voor terugschaling 
ingezet.

MEER INFORMATIE

Met SGS Search krijgt u snel 
duidelijkheid over de aanwezigheid van 
asbest in tegellijm. Neem voor meer 
informatie of vragen vrijblijvend contact 
op met Brigitte Roy via 088 – 214 7106 
of brigitte.royvanoijen@sgs.com. 

WWW.SGSSEARCH.NL

mailto:brigitte.royvanoijen%40sgs.com?subject=
http://www.sgssearch.nl



