BE-Consult bvba
t.a.v. Laboratorium
Winkelomseheide 184
2440 Geel
Asbest is een materiaal waaraan gezondheidsrisico’s verbonden zijn, handel daarom met de nodige achtzaamheid.
Belangrijk is dat u zich eerst voldoende informeert, sommige asbesttoeppassingen dienen immers professioneel verwijderd te
worden. U kan voor advies ten allen tijde en vrijblijvend bij ons terecht.
Lees onderstaande instructies goed door vooraleer aan de monstername te beginnen.
Om een analyse te bekomen van een monster is het voldoende om:
• Een stuk van het materiaal te nemen, 2 cm² is ruim voldoende. Breng zo min mogelijk beschadigingen aan.
• Gebruik een P3-stofmasker en handschoenen.
• Bevochtig de omgeving van de monstername met water, de vrijkomende vezels blijven hierdoor beperkt.
• Gebruik zeker geen sneldraaiende werkmachines en vermijd schuren en boren.
• Steek het materiaal in een sterk plastic zakje met sluiting. Laat bij het sluiten de lucht uit het zakje ontsnappen.
• Dit zakje moet u in een tweede plastic zakje met sluiting steken en ook hier de lucht uitdrijven.
• Ontstof de onmiddellijke omgeving van de monstername alsook het plastic zakje met een vochtige doek die u daarna,
samen met het mondmasker en de handschoenen, in een gesloten plastic zak wegwerpt.
• De beschadiging die ontstaan is na monstername kan u toedekken met lijm, tape of een laklaag.
• Was uw handen zorgvuldig onder stromend water.
• Vul onderstaand aanvraagformulier in en voeg dit bij het staal.
• Vermeld een referentie bij het staal zodat traceerbaarheid op het analyserapport mogelijk is.
• Wanneer u met de post verstuurt steekt u het verpakte staal in een goed beschermende omslag of een kleine doos.
• U kan ook het staal persoonlijk op ons adres afleveren.
• Ten laatste drie werkdagen na ontvangst kan u het analyserapport verwachten.

Aanvraagformulier
1. Klantgegevens

Prive

Bedrijf

Contactpersoon:
Naam firma:
Adres:
BTW nummer:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Staalnamedatum:
Adres van de
staalnamelocatie:

2. Referentie stalen
Staalnummer

Vb 1

Omschrijving staal

Vb golfplaat garage

