For en sikkerheds skyld…

Specialister i
asbestsanering

Asbestsanering skal skabe 100% sikkerhed.
Norisol fjerner asbest på den mest forsvarlige måde
Asbest og asbestholdige materialer har tidligere været anvendt i mange sammenhæng i byggebranchen bla. ved isolering af
rør. Så længe asbestfibrene er ordentlig
indkapslet, udgør de ingen risiko, men i det
øjeblik der går hul på indkapslingen, og de
sylespidse asbestfibre får mulighed for at
svæve frit i indåndingsluften, så udgør de
en stor sikkerhedsrisiko.
På grund af den høje risiko, er der opstillet
meget strenge krav for asbestsanering,
håndtering og bortskaffelse. Derfor er asbestsanering ikke noget, man må give sig i
kast med selv. Arbejdstilsynet opstiller specielle forholdsregler for at arbejde med asbest, det kræver specielt værktøj og udstyr,
både til at fjerne asbestfibrene med, men
også beskyttelsesudstyr til de mennesker der
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skal udføre arbejdet. I øvrigt er det ligeledes
et krav, at de personer, der udfører arbejdet,
skal have en specialuddannelse, der er godkendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet.
Norisol opfylder naturligvis alle disse skrappe krav, ligesom vore montører også har en
årelang erfaring med dette arbejde. Vi råder over det nødvendige udstyr til at lave
afdækning og luftsluser samt har specialstøvsugere der er monteret med filtre så
støvet ikke spredes igen.
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Bortskaffelsen sker på betryggende vis til
godkendte modtagerpladser.
Under arbejdet afspærres og afskærmes
det asbestholdige område, så det bliver
helt tæt. Ved alle indgange og udgange
etableres sluser, hvor der bliver opstillet en
miljøboks der hele tiden sørger for at der
er undertryk, så asbestfibrene hindres i at
transporteres ud i omgivelserne.
Personalet bliver iført specielle arbejdsdragter med åndedrætsværn, der sikre at
asbestfibrene ikke trænger ned i lungerne.
Som en ekstra sikkerhed under arbejdet,
udfører vi, hvis kunden ønsker det målinger af luftens indehold af asbestfibre på
arbejdspladsen.
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Afskærmning udføres omhyggeligt,
så den er helt lufttæt, det sikre
at der ikke kommer asbestfibre
ud til omgivelserne.
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Ring til NORISOL - vi ved også noget om asbestsanering

