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Instructiefiche Staalname 
 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 
 

• Handschoenen (vinyl) 
• Wegwerpoverall (bvb. Tyvek Cat. III, type T5 & T6) 
• Mondmasker met P3-filter 

 
Staalname en verpakking 
 
Asbestvezels zijn erg schadelijk voor de gezondheid. Het is dan ook aangewezen gedurende 
staalname uzelf en de omgeving te beschermen tegen blootstelling van vrijgekomen asbestvezels aan 
de hand van de volgende aandachtspunten: 
 

1. Bescherm uzelf met reeds vermelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en/ of 
Informeer uzelf door contact op te nemen met Abesco omtrent het veilig staal nemen van 
verdachte materialen. 

2. Bevochtig de staalnameplaats met een vernevelaar (plantenspuit) om vezelvrijgave te 
vermijden. Let wel: teveel vocht bemoeilijkt de analyse. 

3. Gebruik geen sneldraaiende werkmachines en vermijd schuren, slijpen, boren, breken, … 
4. Tracht tijdens staalname zo weinig mogelijk beschadigingen aan te brengen aan het materiaal 

als u zelf staal neemt. 
5. Let er op dat het staal representatief is voor het verdachte materiaal. Sommige materialen 

bestaan uit meerdere lagen of coatings. 
6. Eenmaal het staal genomen, dient u dit dubbel te verpakken in hersluitbare zakjes. Tracht 

hierbij zo weinig mogelijk lucht in de zakjes te nemen. Zo wordt het risico op het openploffen 
van de zakjes vermeden. 

7. Voeg bij het staal een etiket met uw naam, adres, staalnummer, staalnameplaats, aard van de 
asbesttoepassing en de datum waarop staalname gebeurd is. 

8. Vermijd na staalname contaminatie van asbestvrije zones. Deze contaminatie gebeurt 
voornamelijk via schoenen of kledij.  

9. De staalnameplaats dient achteraf zuiver gemaakt te worden. Gebruik hiervoor vochtige 
doeken om gevallen resten en stof te verwijderen. Reinig staalnamemateriaal met vochtige 
doeken. Fixeer, herstel of dek de beschadigingen af met lijm, tape of een laklaag om 
toekomstige blootstellingsrisico’s te vermijden. 

10. Steek na staalname de gebruikte PBM’s in een afvalzak die u eveneens met een asbestlogo 
voorziet. 

11. Let op: indien u meerdere stalen wil laten onderzoeken, dient u deze elk apart dubbel te 
verpakken met vermelding van een staalnummer of andere referentie. 

 
Bij twijfel of als u liever wil dat onze diensten de stalen komen nemen, kan u steeds contact opnemen 
met Abesco. 
 
Versturen van staal 
Stuur je stalen samen met ons invulformulier per post naar Abesco (labo) Tiensesteenweg 79, 3380 
Glabbeek met vermelding ‘asbestanalyse’. Stalen die niet dubbel of onveilig verpakt zijn worden niet 
aanvaard. 


