Aanlevering asbestverdachte
monsters

Om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen,
brengen we graag bij al onze opdrachtgevers nogmaals de
wijze van aanlevering van asbestverdacht monstermateriaal
onder de aandacht.
Hoe te verpakken
•
Voor asbestverdacht monstermateriaal dient het
daarvoor bestemde verpakkingsmateriaal gebruikt te
worden, hieronder weergegeven in tabel 1.
Code

Verpakking
Dubbel uitgevoerde plastic
gripzak (12 cm x 20 cm)

n.v.t.

ALC298

Dubbel uitgevoerde plastic
gripzak (12 cm x 20 cm)
inclusief zwarte tape (5 cm x
30 cm)
Emmer 1,8 liter

n.v.t.

ALC295

Emmer 7,5 liter met rode
deksel

“Asbeststickers” t.b.v.
asbesthoudende en/of
asbsetverdachte monsters

Bij de opdrachtverstrekking dient voor zowel het
asbestonderzoek als voor het overige onderzoek
matrix “asbest verdacht” (AV) geselecteerd te worden.

•

U mag ook eerst het asbestonderzoek afwachten.
Indien het monstermateriaal geen asbest bevat kan het
overige onderzoek onder normale condities worden
aangevraagd en uitgevoerd.

Conservering / Opmerking

ALC299

ALC292

•

De emmer dient goed gesloten en
schoon aangeleverd te worden. Tevens
dient een speciale "asbeststicker" geplakt
te worden op de deksel.
De emmer dient goed gesloten en
schoon aangeleverd te worden. Tevens
dient een speciale "asbeststicker" geplakt
te worden op de deksel.
Op te vragen bij Customer Support.

Wanneer potten of emmers toch vuil zijn
Vanwege gezondheidsrisico’s en procesvertraging, b.v. door
contaminatie kunnen de werkzaamheden op ons laboratorium
ernstige vertraging oplopen. Onze koeriers zijn daarom
geïnstrueerd om monsters, die niet goed zijn gesloten of aan
de buitenzijde zijn vervuild, niet te accepteren totdat deze zijn
schoongemaakt.
Praktijkvoorbeeld
verpakkingen:

van

niet

geaccepteerde

monster-

Tabel 1: Verpakkingsmateriaal voor asbestverdacht monstermateriaal.

•

De monsterverpakkingen dienen goed gesloten en
aan de buitenzijde schoon te worden aangeleverd, dit
om gezondheidsrisico’s van koerier en laboratoriummedewerkers tot een minimum te beperken.

•

Voor regulier monstermateriaal (niet asbestverdacht)
dient geen speciaal asbestverpakkingsmateriaal
gebruikt te worden.

Opdrachtverstrekking
•
Voor het asbestonderzoek wordt het gehele monster in
behandeling genomen.
•

Wanneer er naast asbestonderzoek ook ander
onderzoek (NEN, AP04, AS300 enz.) op hetzelfde
monster gewenst is, dient een extra monsterverpakking
aangeleverd te worden. Ook deze extra verpakking
moet zijn voorzien van de speciale asbeststicker.

Wanneer u vragen heeft over de aanlevering en/of
opdrachtverstrekking neemt u dan gerust contact op met
afdeling Customer Support, bereikbaar op werkdagen:
ma t/m do
vr

van 8.30h tot 17.30h
van 8.30h tot 17.00h

