
WERKEN MET ASBEST
WEES VOORZICHTIG MET ASBESTHOUDENDE MATERIALEN:  
ASBESTSTOF IS  KANKERVERWEKKEND!

H e t  v e r w i j d e r e n  v a n  p a k k i n g e n  v a n  m o t o r e n .

Met het blote oog is niet te zien of een pakking die moet worden verwijderd asbesthoudend is.
Wees daarom altijd voorzichtig. 

Over het algemeen geldt het volgende:

Motoren in gebruik genomen na 1995 Géén asbesthoudende pakkingen
tussen 1990 en 1995 In het algemeen géén asbesthoudende pakkingen

vóór 1990 Kan asbesthoudende pakkingen bevatten
Bij twijfel altijd onderstaande instructie volgen.

Bevat een pakking (mogelijk) asbest?
• Verwijder pakkingen zoveel mogelijk op één plaats binnen het bedrijf. 

Gebruik (indien mogelijk) een afgesloten afzuigkast;
• Maak de pakking goed nat, voordat je deze lostrekt. Gebruik een spuitbus met kruipolie 

(of een afwasmiddel) of plaats de motor in de wasmachine. Denk eraan dat je de pakking 
tijdens het lostrekken ook aan de onderkant goed bevochtigt; 

• Verwijder géén resten pakking buiten een afgesloten afzuigvoorziening als deze niet goed
nat zijn. 

• Trek de pakking voorzichtig los: gebruik een speciaal pakking mes of plamuurmes: 
gebruik ook geen staalborstel of schuurpapier.

• Deponeer de verwijderde pakking direct in een speciale, goed afgesloten afvalbak voor 
asbesthoudend afval;

• Het verwijderen van de restanten op het motorblok kun je het beste op een van de 
volgende manieren doen:
- Stralen in een afgesloten en afgezogen straalcabine;
- Onder besproeiing met een koelsmeermiddel vlakken op de vlakbank;
- In een afzuigkast met ‘gaten’ om de armen door te steken: handmatig, met staalborstel 

of schraper. Liefst ook hier de spullen goed natmaken;
- Handmatig met een pakkingschraper of plamuurmes. Maak alles goed nat met behulp 

van een spuitbus met kruipolie (of een afwasmiddel).
• Als dit allemaal niet mogelijk is (en je ‘droog’ moet borstelen of schuren) zorg dan voor een

goede persoonlijke bescherming (minimaal een volgelaatsmasker met P3SL-filter) en voor
plaatselijke afzuiging (bijvoorbeeld een industriële stofzuiger met HEPA-filter).

• Tot slot: reinig de werkvloer met een industriële stofzuiger met HEPA-filter.

Gebruik voor de montage van nieuwe pakkingen een asbestvrij alternatief. 
Vraag hierom bij de leverancier.


