ASBESTSANERING

Asbest is in het verleden op grote schaal en verwerkt in tal van producten. Asbest bestaat
uit zeer kleine vezels, die gevaarlijk zijn als deze vrij in de lucht komen en worden ingeademd.
Daarom heeft de overheid het gebruik van nieuw asbest per 1 juli 1993 verboden.
In veel gebouwen en industriële installaties komen nog asbesthoudende producten voor.
Voor sloop en onderhoud van deze producten heeft de overheid stenge regels opgesteld.
Brand Energy & Infrastructure Services is gecertificeerd conform SC-530 en behoort tot
de groep bedrijven die in Nederland asbest mogen verwijderen. Als multidisciplinaire
dienstverlener is BRAND gewend om te werken conform de strenge veiligheidsregels op
industriële sites.

ASBESTSANERING
Wanneer asbesthoudende materialen worden gesignaleerd, verwerkt
in bijvoorbeeld isolatie, wordt via een strikte werkwijze de aangetroffen
asbest op een verantwoorde wijze verwijderd. Bij grote asbestsaneringsprojecten werken wij samen met gespecialiseerde partners.
Onze aanpak begint met een gedegen inventarisatie van het soort
asbest, de hoeveelheid en hoe het asbesthoudende materiaal op
een veilige manier verwijdert dient te worden. Er wordt een
inventarisatierapport opgemaakt inclusief de risicoklasse indeling en
de verwijderingsvoorwaarden. Tevens wordt een compleet afschrift
van de sloopmelding opgesteld.
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Vervolgens wordt een werkplan opgesteld waarbij rekening wordt
gehouden met de eisen ten aanzien van het verwijderen van asbest in
de open lucht dan wel in binnensituaties (saneren in containment).
Na goedkeuring van het werkplan wordt de uitvoering opgestart
waarbij strikt wordt gewerkt conform de geldende regelgeving en
normering. Tijdens de werkzaamheden en tot en met de eindcontrole
is het saneringsgebied alleen voor bevoegde personen toegankelijk.
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Tijdens de eindcontrole wordt door een onafhankelijke instelling
metingen verricht (concentratie asbestvezels na de sanering; visuele
controles) ter verkrijging van een vrijgavedocument. Vervolgens
zorgen wij voor de wettelijke vrijgavedocumenten en voor de
stortbewijzen van de verwijderde materialen.
Naast een wettelijk verplicht persoonsgebonden certificaat voor
asbestverwijdering, beschikken al onze asbestmedewerkers over
een VCA veiligheidscertificaat. Leidinggevenden zijn ‘deskundig
toezichthouder asbestsloop (DTA) en zijn bovendien VCA-VOL
(voor leidinggevenden) gecertificeerd.

