NAVODILA ZA PRAVILNO RAVNANJE Z
AZBESTNIMI KRITINAMI

1. UVOD
Azbest je v našem okolju še marsikje prisoten. Dolga desetletja smo ga široko uporabljali v
različnih materialih v industriji, gradbeništvu in prometu predvsem za izolacijo in zaščito pred
požarom. Veljal je za čudežni material, vsestransko uporaben in relativno poceni, vendar se je
izkazalo, da je nevaren. V Sloveniji je proizvodnja in prodaja azbestnih izdelkov z zakonom
prepovedana že 20 let. Še vedno pa so različni materiali in izdelki, ki ga vsebujejo, v uporabi.

2. KAJ POVZROČAJO POŠKODOVANE AZBESTNE PLOŠČE
Azbest povzroča številne bolezni, kot so azbestoza, plevralni plaki, plevralni izliv, mezoteliom
in pljučni rak.

3. KAKO RAVNATI V PRIMERU ODSTRANJEVANJA
AZBESTNIH PLOŠČ
Pri ravnanju z Azbestnimi ploščami moramo upoštevati najmanj naslednja navodila:
- preden pričnemo z odstranjevanjem azbestcementnih plošč,se moramo zavarovati

-

-

pred morebitnim padcem z višine. Po poškodovani azbestcementni kritini ni varno
hoditi, saj obstaja velika nevarnost udora;
na azbestcementno kritino je torej potrebno namestiti varne deske, po katerih se
lahko gibljemo;
za zavarovanje proti padcu iz višine uporabimo lovilne mreže ali lovilne odre; pri delu
moramo obvezno uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito dihal, delovno
obleko za enkratno uporabo in delovne gumijaste rokavice;
preden pričnemo z odstranjevanjem azbestcementnih plošč jih dobro zmočimo z
vodo. Ne smemo pa jih močiti z visokotlačnim curkom, saj le-ta še bolj razpiha
azbestcementna vlakna v okolje;

-

-

-

azbestna vlakna, ki se pri tem nakopičijo v vodnih odtokih, dodatno zmočimo z vodo
tako, da nastane gosta zmes, ki jo odstranimo z lopatico v posebno polietilensko (PE)
vrečo. Vrečo nato nepropustno zapremo ali zalepimo in jo označimo z napisom
''Azbestni odpadek'';
azbestcementne plošče s strehe spustimo s primernim dvigalom tako, da med
transportom ne pride do drgnjenja;
plošč nikakor ne smemo drobiti.

Azbestne odpadke lahko pripeljete in oddate na Centru za ravnanje z
odpadki Gajke

Slika 1: Pravilno ovite in pripeljane salonitne plošče

4. VIRI
-

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/azbestna_kritin

-

a.pdf
https://www.nijz.si/sl/search/node/azbest

