Asbest/eternit

Indsamlet asbest pr. år:
Ca. 1.600 ton

Hvad bliver asbest/eternit til?
Asbestholdigt affald kan hverken genanvendes eller energiudnyttes. Derfor deponeres eternitaffald uanset
om det indeholder asbest eller ej.

Hvad gør Reno Djurs?
Asbestholdigt affald og fiberbundet eternit køres til Glatved, hvor det deponeres i en særskilt
deponeringscelle. Det asbestholdige affald overdækkes med sand, for at de kræftfremkaldende asbestfibre
ikke spreder sig.

Det er vigtigt at sortere asbest, fordi …
… fibrene fra asbeststøvet er sundhedsskadelige og kan give lungesygdomme. Det er derfor vigtigt at
indsamle asbest, så det ved korrekt behandling kommer ud af kredsløbet.
Blandes asbestholdigt materiale sammen med ”almindelig” deponiaffald, risikerer man, at fibrene hvirvles
op i luften, hvilket udgør en sundhedsrisiko.

Vær opmærksom på, …
… at asbestholdigt affald skal håndteres forsvarligt, så det ikke udgør en sundhedsrisiko for pladspersonalet
og andre. Når gamle asbestplader fjernes, er der fare for, at de kommer til at støve. Asbest i små støvende
stykker er farligt affald og skal gøres vådt og pakkes ind i plastik, inden det afleveres på genbrugsstationen.
Man skal derfor være varsom når man arbejder med asbest.

Vidste du, …
… at produktionen af eternitplader med asbest ophørte i 1988. Eternitplader uden asbest har kunnet købes
siden 1984. Det antages derfor:
- at eternittagplader produceret før 1984 indeholder asbest.
- at eternittagplader produceret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest.
- at eternittagplader produceret efter 1988 er asbestfrie.
Det kan aflæses på eternitpladerne, om de indeholder asbest. På eternitplader er der påtrykt et nummer på
5-10 cifre. Starter nummeret med 0 eller 1 indeholder pladerne asbest. Starter nummeret med 4 eller 5
indeholder eternitpladen ikke asbest. Er der intet nummer på eternitpladerne, antages det, at de
indeholder asbest.
Pt. deponeres alt eternitaffald, da der ikke er genanvendelsesmuligheder for eternit uden asbest.
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Asbest

Ja tak!
Hele eternitplader, skal stables forsigtigt i
containeren så risikoen for brud mindskes
Knækkede eternitplader

Nej tak!
Andre tagmaterialer
Onduline tagplader
Tegl

Stumper og stykker af eternitplader (indpakket
i poser)
Støvende asbest, emballeret
Mos afrenset fra asbesttag (i poser)

Bemærkninger
Asbest i små stykker skal gøres vådt og pakkes ind i plast.

