
KOM VAN DAT (ASBEST)DAK AF! WERKINSTRUCTIE 

2 stuks 
1 bus 
2 sets 
2 stuks 
2 paar 
1 rol 
2 stuks 
2 stuks 
2 zakken
1 vel

Benodigde producten: 
Stofmasker P3 
Spuitlijm 
Ondergoed met handdoek 
Wegwerpoverall wit 
Werkhandschoenen maat 10 Ducttape 
48mmx50mtr 
Kleefdoekjes 
Wegwerpmesjes 
Onbedrukte afvalzak 70x110cm 
Stickervel “A” 50x110mm 
Plastic zakje 

Fase 1: voorbereiding 
• Informeer omwonenden over de sloopactiviteiten en zorg tijdens de

sloop dat er zo min mogelijk mensen in de omgeving aanwezig zijn.
• Verwijder zoveel mogelijk spullen in de buurt van het dak

of dek ze af met folie.
• Zorg dat het dak nat is zodat vezels niet vrijkomen.

Sproei het dak nat of werk op een regenachtige dag.
• Zorg voor voldoende ruimte rond het dak, zodat de platen eenvoudig

te verwijderen zijn, bij voorkeur met 2 personen. Voorkom breuk van 
de platen! 

• Organiseer het werk zo, dat materialen eenvoudig buitenlangs te ver- 
wijderen en af te voeren zijn. Probeer met de wind in de rug te werken.

• De platen moeten verpakt worden in folie (2 lagen tenminste 0,1mm
dik folie). Leg 2 vellen folie al vast klaar, zodat de platen direct na
verwijdering ingepakt kunnen worden.

• Zorg dat de juiste gereedschappen voor de verwijdering klaar liggen
(steeksleutel, schaar, mes…). Denk ook aan een stevige trap of ladder.

Fase 3: het verwijderen 
Nu kunnen de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen. 

De bouten waarmee de dakplaten vastzitten moeten worden losgedraaid. 
Spuit de plek rond elke te verwijderen bout met  lijmspray  in.  Hiermee 
wordt voorkomen dat vezels van de plaat vrijkomen. 

Draai de bouten los en doe ze in een zakje. Til de losse platen voor- 
zichtig  op en leg ze op de folie. De platen kunnen eventueel per 2 stuks 
verpakt worden. Verpak de platen eerst in de eerste laag folie en plak 
deze dicht. Vervolgens het geheel in de tweede laag folie en plak deze 
ook dicht met de meegeleverde tape. 

Fase 4: afrondende werkzaamheden 
Na het verwijderen van de platen moeten de balken waarop de platen 
gemonteerd zaten schoongemaakt worden. Dit kan met de meegeleverde 
kleefdoekjes of met een natte doek. Ook andere producten die zich onder 
de dakplaten bevonden moeten met een natte doek afgenomen worden. 

Al het materiaal, dat mogelijk besmet is, 
moet dubbel verpakt (de ene in de andere 
zak) worden. Denk hierbij aan de zakjes met 
de bouten, reinigings- en kleefdoekjes. De 
schoenen kunnen met een vochtige doek 
afgenomen worden (doek ook weer in de 
asbestzak afvoeren). Tenslotte moeten ook 
kleding, handschoenen en als laatst het 
stofmasker in de afvalzak dubbel verpakt 
worden. Zorg dat er zo min mogelijk lucht 
in de zakken aanwezig is en plak ze 
vervolgens dicht zoals hiernaast aangegeven. 

Handschoenen uittrekken 

fase 2: de juiste kleding 
De werkwijze bij het verwijderen van de asbest dakplaten is er op gericht 
om het vrijkomen van asbestvezels in de ademzone zoveel mogelijk 
te voorkomen. Ook het dragen van wegwerpkleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen is hierop gericht. Kleding en hulpmiddelen 
kunnen na de werkzaamheden besmet zijn en moeten daarom 
weggegooid of goed gereinigd worden (afspoelen). 

Als de voorbereiding rond het dak klaar is, dan: 
• het ondergoedsetje aantrekken;
• daar overheen de wegwerpoverall;
• schoenen of laarzen (afneembaar!) aantrekken;
• vervolgens de handschoenen;
• de opening tussen de handschoenen en schoenen en de

wegwerpoverall moeten worden dichtgeplakt met de tape; 
• Tenslotte moet het stofmasker opgezet worden.

Overall uittrekken 
(binnenste buiten!) Overall in afvalzak 

(binnenste buiten!) 
en in afvalzak 

Afbeelding: www.asbestwerkplan.nl 
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P3-filter afnemen Afvalzak 
en in afvalzak luchtdicht afsluiten 

Afvalzak 
in container 

Plakband 
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