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A1496 Asbest in straaigritDatum 1 november 2017

Betreft Asbest in straaigrit

Geachte heer/mevrouw,

De Inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van het met
asbest verontreinigde product Eurogrit (een aluminium silicaat (smeltslak)
straaigrit) dat ook onder andere handeisnamen op de markt is gebracht, zoals
Excellent Grit. Op basis van bij leveranciers en afnemers ingewonnen informatie is
vastgesteld dat dit product op uw locatie is gebruikt, of in opdracht van u op één
of meer locaties is gebruikt.

Op basis van onderzoek door TNO is nu duidelijk geworden dat de mogelijke
blootstelling aan asbest, tijdens het opruimen van het grit, onder de hiervoor
geldende grenswaarde blijft (risicoklasse 1) mits voldaan wordt aan strikte
condities. In deze brief informeer ik u mede namens de Inspectie Leefomgeving
en Transport over de te volgen werkwijze.

Uitgangspunt is dat alle gebruikte en ongebruikte grit is verontreinigd met asbest.
Dat betekent dat u alle grit moet verwijderen. U hoeft in dit geval geen
gecertificeerd asbest-inventarisatiebureau in te schakelen om een
asbestinventarisatie op te stellen. Deze uitzondering op de asbest
inventarisatieverplichting geldt uitsluitend voor het opruimen van met asbest
verontreinigd straalgrit (Eurogrit of hetzelfde product met andere handelsnaam) in
de periode tot en met 31 december 2017. Deze uitzondering op de
inventarisatieverplichting geldt tevens uitsluitend voor zover dit grit niet is
vermengd met een ander afvalproduct (zoals puin) omdat dat mogelijk ook asbest
zou kunnen bevatten.

Ongebruikt straaigrit
Eurogrit werkt momenteel aan een plan van aanpak voor een terugroepactie
waarbij het ongebruikte asbesthoudende straalgrit bij alle afnemers wordt
opgehaald en afgevoerd.
Deze terugroepactie geldt voor alle aanwezig voorraden ongebruikt grit die
dateren van na mei 2015. Dit omdat het product vanaf mei 2015 mogelijk een
lichte verontreiniging met asbest kan bevatten.

Gebruikt straaigrit
Het gebruikte asbesthoudende straaigrit dient u zelf als asbesthoudende afvalstof
te (laten) verwijderen. U hoeft deze werkzaamheden niet door een gecertificeerd
asbestverwijderingsbedrijf te laten uitvoeren.

Da Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen.
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Let op: dit geldt voor alle nog aanwezig gebruikt straalgrit, dat dateert van na mei Inspectie SZW

2015. Dit omdat het product vanaf mei 2015 mogelijk een verontreiniging met
asbest kan bevatten. Datum

Als u al door een gecertificeerd bureau een asbestinvehtarisatie heeft laten 1 november 2017

uitvoeren en is gebleken dat het gebruikte straalgrit geen asbest bevat, dan kunt Onze referentie

u dit als niet-asbesthoudend afval afvoeren. A1496 Asbest in straaigrit

Voorgeschreven werkwijze verwijderen gebruikt straaigrit
Er zijn verschillende werkwijzen van opruimen onderzocht. Daarbij bleek dat er
tijdens het “droog” opscheppen of vegen van het straaigrit een kans bestaat op
schadelijke blootstelling aan inhaleerbare stofdeeltjes en asbestvezels. Bij het
opruimen van het grit, dient u daarom stofvorming te voorkomen en strikt de
volgende werkwijze te volgen:

— U meldt de asbestverwijderingswerkzaamheden twee dagen van te voren bij
de Inspectie SZW, via het online formulier dat te bereiken is via
www.inspectieszw.nl, onder ‘Asbesthoudend straalg rit’;

— Voorafgaand aan de verwijdering instrueert u de medewerkers die dit gaan
uitvoeren uitvoerig over de risico’s van asbest en van inhaleerbare
stofdeeltjes, en over de vereiste werkwijze;

— Voorafgaand aan de verwijdering maakt u het straalgrit ‘door en door’ nat,
door middel van sproeien met bijvoorbeeld een tuinslang (géén zgn.
‘Gloriaspuit’ of vergelijkbare vernevelaar. Hiermee wordt het straalgrit
onvoldoende bevochtigd). Het is daarbij van belang dat al het straalgrit nat
wordt, echter zonder dat er veel overtollig water ongecontroleerd kan
wegstromen;

— Zo nodig, dat wil zeggen wanneer de laag straalgrit zo dik is dat de
onderliggende lagen niet direct bevochtigd kunnen worden, zet u het
bevochtigen voort tijdens het verwijderen;

— Verwijdering dient plaats te vinden door middel van een industriële stofzuiger
voorzien van een HEPA-filter of een daartoe geschikte zuigwagen.

— Indien door omstandigheden opzuigen niet mogelijk is dient u door middel van
voorzichtig scheppen en vegen het straaigrit op te ruimen. U moet ook dan
het straalgrit door en door nat houden, en voorkomen dat er zichtbaar
stofwolken ontstaan. Als dit optreedt moet u direct opnieuw voldoende
bevochtigen.

— De medewerkers dragen een Tyvek wegwerpoverall die na het werk luchtdicht
wordt verpakt en afgevoerd als asbesthoudend afval;

— De medewerkers dragen uit voorzorg een P3 stofmasker (halfgelaatsmasker);
— Om verdere verspreiding te voorkomen moet u laarzen en/of werkschoenen

aan de rand van het werkgebied goed afspoelen met ruim water.
— Het straalgrit verpakt u dubbel in stevige kunststof zakken voorzien van

asbestlogo;
— Dit geldt eveneens voor de met asbest vervuilde filters en stofzakken uit

HEPA-stofzuigers en zuigwagens;
— Het verpakte gebruikte straalgrit en de vervuilde filters en stofzakken zijn

asbesthoudend afval en moet u als zodanig afvoeren naar een daartoe
vergunde stortplaats. Als u dit zelf doet, moet u zich ervan verzekeren dat u
voldoet aan de daarvoor geldende afvalstoffenregelgeving en dat u een
stortbewijs ontvangt. Als u dit laat afvoeren, dan dient dit door een erkende
vervoerder te gebeuren;

— U reinigt werklocaties die mogelijk besmet zijn geraakt door het verslepen van
het straalgrit met behulp van natte- of kleefdoeken, en verpakt deze gebruikte
doeken vervolgens eveneens als asbesthoudend afval;

— U voert zelf een visuele eindbeoordeling uit om te controleren dat al het
besmette straalgrit is verwijderd.

Pagina 2 van 3



Tot slot Inspectie SZW

Het is mogelijk dat de Inspectie SZW informatie bij u opvraagt over de wijze
waarop het gebruikte en ongebruikte straaigrit bij u is of wordt verwijderd. Datum

Tevens zullen door de Inspectie SZW of de omgevingsdiensten inspecties worden 1 november 2017

uitgevoerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport zal toezien op een Onze referentie

rechtmatige afvoer van asbesthoudend afval. A146 Asbest in straaigrit

Heeft u nog vragen? Op www.insrDectieszw.nl worden regelmatig updates van de
beschikbare informatie gegeven. Ook kunt u uw vragen per mail stellen aan
contactinsectieszw. ni.

Deze brief zal ook in afschrift naar uw OR of personeelsvertegenwoordiging
worden gezonden.

Hoogachtend,
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