Asbest afvoeren naar het
recyclagepark?
Verplicht verpakken.
verplichting vanaf 1 augustus 2020
Hechtgebonden asbest dat je
naar het recyclagepark brengt,
moet voortaan verplicht verpakt
worden in transparante plastic
(bouw)folie. Deze verplichting is
een gevolg van een wijziging in
de wetgeving.

Hoe verpakken?
Gebruik folie van minstens 100 micron (0,1 mm) dik.
Deze folie vind je ondermeer in doe-het-zelf winkels.
Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, verpak je in
transparante plastic (bouw)folie. Sluit goed af met een
stevige plakband.
Kleinere stukken asbestafval, zoals leien, kan je in ook
in transparante plastic zakken verpakken.
Gebruik ‘dubbele’ zakken en tape ze goed dicht.

OPGELET! De plastic (bouw)folie moet altijd transparant zijn.
Ondoorzichtig verpakte asbest zal NIET aanvaard worden.
Zorg ervoor dat het verpakte asbest hanteerbaar blijft.
Dus maximaal 2 golfplaten per pak. Het plastic omhulsel van
de verpakte asbest mag niet scheuren bij het tillen.
Indien dit toch gebeurt, moet je het herstellen met tape.
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Grote aanvoer verwacht
Vanaf 1 augustus 2020 kan asbestcement
opnieuw aangeleverd worden op de
recyclageparken, deze aanvoer was 6 maanden niet mogelijk. We verwachten daarom
een zeer grote aanvoer.
We zetten extra capaciteit in. Maar als de
asbestcontainers op de recyclageparken
vol zijn, zijn ze vol en is er die dag geen
afvoer meer mogelijk. Stel de afvoer van
uw (verpakt) asbest dus nog even uit als het
mogelijk is.
Wat heb je nodig om asbest veilig te
verpakken?
•
•
•

persoonlijke beschermingsmiddelen:
overall, handschoenen, mondmasker FFP3
stevige plakband
TRANSPARANTE plastic bouwfolie of
zakken met een dikte van 100 micron of
0,1 millimeter

Let op!
De plastic bouwfolie of zakken moeten transparant zijn.
Ondoorzichtig verpakte asbest zal NIET aanvaard worden.

Asbest aan huis laten ophalen?
Je kan hechtgebonden asbest ook aan huis
laten ophalen. Vanaf een volume van
13 golfplaten is dit heel interessant.
IOK Afvalbeheer levert plaatzakken of een
container (15 m³) en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Je vult de plaatzakken of container zelf met jouw asbestgolfplaten en/of -leien. De containers
of plaatzakken worden daarna opgehaald. Een plaatzak kost 30 euro (20 euro vanaf de 2de
plaatzak) en een container 170 euro. Alle info op www.iok.be/asbest.

Vragen? Bel de afvalinfolijn 014 56 27 75.

