
 
 

Meest voorkomende asbesttoepassingen 

 

In elke woning van en vóór 1994 kan asbest zitten. Gemiddeld zelfs in 1 op 3 gebouwen 

in Nederland zit asbest. Na een overgangsperiode is de productie in Nederland van 

asbestcement bouwmaterialen definitief gestopt in 1997. 

 

De meest voorkomende asbesttoepassingen  

 

A.  Vloertegels/Vinylzeil  (geproduceerd tot 1980) 

* Herkenning:  Asbesthoudend harde, dunne meestal gevlamde vinyl tegels, breken 

    bij buiging, vaak bevestigd met asbesthoudende lijm.  

  Toepassing:  Tot jaren tachtig toegepast in huizen en scholen (hechtgebonden). 

  

B.  Golfplaten  (geproduceerd tot 1997) 

* Herkenning:  Asbestcement golfplaat van ongeveer 5 mm dikte, lichtgrijs of  

    gekleurd (zwart of rood), geen NT markering in oppervlak, geen  

    verstevigingstrippen in golven. 

  Toepassing:  Tot 1998 zeer veel toegepast op daken van garages, schuren,  

    tuinhuisjes, dierenhokken en bijgebouwen (hechtgebonden). 

 

C.  Dakleien en gevelplaten  (geproduceerd tot 1997) 

* Herkenning:  Asbestcement vlakke imitatieleien, grijs materiaal maar buitenkant  

    vaak zwart of rood gekleurd, geen NT markering. 

  Toepassing:  Tot 1998 zeer veel toegepast op daken van huizen en als bekleding  

    van gevels (hechtgebonden). 

 

D.  Imitatiemarmer  (geproduceerd tot 1997) 

* Herkenning:  Asbestcement plaat, meestal zwart met witte stipjes. Soms ook  

    lichtgrijs of wit. 

  Toepassing:  Vensterbanken, traptreden, tussendorpel en schoorsteenmantels 

    (hechtgebonden). 

 

E.  Afvoerbuizen en goten  (geproduceerd tot 1997) 

* Herkenning:  Asbestcement grijze ronde buizen en goten. 

  Toepassing:  Toegepast in sanitair, riolering, en dakafvoer (hechtgebonden). 

 

 

F.  Onderdakplaat  (geproduceerd tot 1995) 

* Herkenning:  Asbestcement plaat met cellulosevezels (voelt zacht aan), Dunne  

    roze, lichtgrijs of gele plaat. 

  Toepassing:  Als onderdakplaat bij leien of pannendaken (hechtgebonden). 

 

 



 
 

G.  Glasaltoepassingen  (geproduceerd tot 1994) 

* Herkenning:  Asbestcement vlakke plaat met een gladde harde bovenlaag,  

    uitgevoerd in verschillende kleuren. 

  Toepassing:  Toegepast voor keukenmeubelen, badkamermeubelen of als  

    tuindeur (hechtgebonden). 

 

H.  Bloembakken  (geproduceerd tot 1994) 

* Herkenning:  Asbestcement dunne bakken in diverse vormen, grijs maar vaak ook  

    wit gekleurd. 

  Toepassing:  Jaren tachtig zeer veel toegepast, zowel binnen als buiten 

    (hechtgebonden). 

 

I.  Vensterdorpels  (geproduceerd tot 1994) 

* Herkenning:  Asbestcement massieve stukken, soms grijs maar meestal zwart  

    gekleurd. 

  Toepassing:  Toegepast voor vensterdorpels en als muurbescherming 

    (hechtgebonden). 

 

J.  Plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen  (geproduceerd tot 1994) 

* Herkenning:  Brokkelig plaaster met weinig tot zeer veel vezels. Meestal  

    omwikkeld met wit jute doek. 

  Toepassing:  Toegepast als isolatie van verwarmingsbuizen, meestal in kelders  

    van oudere huizen (niet hecht-gebonden, niet zelf verwijderen). 

 

K.  Afdichtingskoord (geproduceerd tot 1994) 

* Herkenning:  Wit tot grijs pluizig koord, valt zeer makkelijk uiteen. 

  Toepassing:  Toegepast als isolatie van verwarmingsbuizen, meestal in kelders  

    van oudere huizen (niet hecht-gebonden, niet zelf verwijderen). 

 

 

Andere mogelijke asbesttoepassingen 

beglazingskit, onderlagen vloerbedekking, betonlijm, verf, dakbedekkingsbitumen, 

brandlont (olielampen en petroleumbranders), convectorplaten, luiken van kruipruimten,  

isolatie rond verwarmingsleidingen, schoorsteenpijpen 

 

 

 


