WAT KOST HET ?

ZELF ASBESTCEMENT GOLFPLATEN VERWIJDEREN ?
Controleer eerst of je het asbest zelf mag verwijderen.
Vul hiervoor deze checklist in :
JA

NEEN

1. Ik kan het materiaal verwijderen zonder het
te breken.

o

o

2. Ik kan het materiaal los schroeven met een
traag draaiende schroefmachine.

o

o

3. Het materiaal lijkt nog in goede staat.

o

o

4. Ik heb hulp (personen en machines) om de platen
in zijn geheel te verwijderen en in zijn geheel
naar beneden te brengen.

o

o

5. Ik weet waaraan ik begin.

o

o

PRIJS

INBEGREPEN

Plaatzak of kuubzak
(max. 6 stuks per gezin)

€ 30/stuk
vanaf 2: € 20/stuk

- 2 sets PBM*
- infobrochure

Extra set PBM*

€7

- stofmasker type P3
- tyvec overall
- handschoenen

In bovenstaande prijzen is de ophaling door Mirom Menen inbegrepen.
* PBM zijn persoonlijke beschermingsmiddelen.
Een set bestaat uit: een stofmasker type P3,
een tyvec overall en handschoenen.

Asbest verwijderen,

Is het antwoord vijfmaal ja? Dan mag je het materiaal effectief zelf verwijderen
mits de nodige veiligheidsmaatregelen.
In alle andere gevallen neem je contact op met een erkend asbestverwijderaar.
Een lijst vind je op www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx

nu of nooit!

HOE WERKT HET ?

Laat je asbest ophalen aan
sterk verminderde tarieven

Koop speciale zakken op het recyclagepark (maximaal 6 zakken per gezin).
Dit kan via de betaalzuil (met je eID). Je krijgt hierbij gratis 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen om het asbesthoudend materiaal op een veilige
manier te ontmantelen. Je ontvangt ook een brochure met tips om het asbest veilig te verwijderen en jezelf te beschermen.
TE GEBRUIKEN VOOR

Kuubzak
(90 x 90 x 110 cm)

Hechtgebonden asbesthoudend
materiaal zoals leien, bloembakken,
afvoerbuizen, schouwen

Plaatzak
(310 x 110 x 30 cm)

Golfplaten uit hechtgebonden asbest
(± 20 platen in een zak)

Informeer bij Mirom Menen naar de ophaaldatum. (Bel 056 52 81 30 of
e-mail naar onthaal@mirom-menen.be)
Wij komen dan op de afgesproken dag aan huis om de asbesthoudende materialen op te halen. Leg de zak(ken) op een gemakkelijk bereikbare locatie voor
onze kraanwagen (oprit, voortuin).

(enkel voor particulieren)

MET JE ASBEST NAAR HET RECYCLAGEPARK ?
Ook op het recyclagepark van Menen, Wervik en Gullegem (Nijverheidslaan)
kan je nog steeds je asbest, verpakt in folie, aanleveren.
Hiervoor kies je “oranje groep” op het aanmeldscherm. Particulieren hebben
tot 1.000 kg vrijstelling per gezin per jaar voor de aanvoer van afvalstoffen
onder de oranje groep.

Heb je vragen? Contacteer dan Mirom Menen: bel 056 52 81 30 of e-mail naar
onthaal@mirom-menen.be

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in onze regio zijn er nog te veel gebouwen
waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestgolfplaten of -leien.
Jouw gemeente en Mirom Menen maken werk
van een versnelde afbouw van asbest. Het is nu
ook mogelijk om asbest thuis te laten ophalen.
Niet gratis, maar aan sterk gereduceerde tarieven
dankzij de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen.

NIEUW

HOE GA JE TE WERK ?
- Koop op het recyclagepark je plaat- of kuubzakken.
- Vul deze zelf met jouw asbestgolfplaten, asbestcementleien of
andere asbestmaterialen.
- Nadien komt Mirom Menen de zakken ophalen.
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Waar vind je asbest zoal terug?

Schouwpijp

Asbest was een populair bouwmateriaal dat tussen 1940 en 1998 in verschillende
toepassingen werd gebruikt: dakleien, golfplaten, vloertegels, bloembakken, vensterdorpels, ... In deze infographic kan je terugvinden waar asbest zich zoal bevindt
en wat je eventueel zelf binnen dit project mag meegeven.
1
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Ronde of vierkante buizen in grijs asbestcement.
Vaak toegepast als rookafvoer of voor
verluchtingskanalen en afvalkokers.

8

Onderdakplaat

Bloembak

8

Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat
in asbestcement met cellulosevezels

Vrij dunne bakken in asbestcement in diverse vormen.
Grijs, maar vaak ook wit gekleurd.
9
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Golfplaat

Dakleien

Golfplaat in asbestcement van ongeveer 5 mm dikte.
Lichtgrijs of gekleurd (zwart of rood).

Vlakke kunstleien in asbestcement.
Grijs materiaal, maar aan de buitenkant
vaak zwart of rood gekleurd.

11
3
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Gevelleien

Vensterdorpel

1

Vlakke kunstleien in asbestcement.

Glasaltoepassingen
Vlakke plaat in asbestcement met een gladde
harde bovenlaag. Uitgevoerd in verschillende
kleuren. Vaak in keuken- en badkamermeubelen.

5

Wit tot grijs pluizig koord.
Valt zeer gemakkelijk uiteen.
Bij kachels en verwarmingsketels vaak als afdichting
van schoorsteen, uitlaat, ruit of deurtje gebruikt.
6

Imitatiemarmer

3

Afdichtingskoord*

12

4
13

* Dit moet je verplicht laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.
Een lijst van erkende asbestverwijderaars is te vinden op www.werk.belgie.be/
lijst_asbestverwijderaars.aspx
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Plaat in asbestcement,
meestal zwart met witte stipjes.
Soms ook lichtgrijs of wit.

Afvoerbuizen en goten

12

Ronde, meestal grijze buizen
en goten in asbestcement.
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Vloertegels

Plaasterisolatie*
Brokkelig plaaster rond verwarmingsleidingen met weinig tot
zeer veel vezels. Meestal omwikkeld met witte juten doek.

10

Massieve stukken asbestcement.
Soms grijs, maar meestal zwart gekleurd.
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Harde, dunne, meestal gevlamde tegels in asbesthoudend vinyl.
Breken bij buiging. Vaak bevestigd met asbesthoudende lijm.
Opgelet: soms is niet de tegel zelf asbesthoudend, maar bevat
het onderliggende vilt of karton* losgebonden asbest.
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