
 
 

Asbest van het dak 

<35 m2…zo doe je dat 

 

Verzamelen   

• Waaruit bestaat het veiligheidspakket en wat 

regelt u zelf?  

• Ga zo nodig langs de bouwmarkt voor overige 

spullen.   

• Controleer of u alles heeft. 

 Voorbereiding  

• Maak het schuurtje leeg. 

• Leg het inpakplastic dubbelgevouwen op de 

grond in de tuin.  

• Trek de beschermende kleding aan. Doe 

mouwen over je handschoenen en 

broekspijpen over je laarzen.  

• Spreek door hoe je de klus gaat aanpakken.  

Uitvoering  

 

 

• Knip planten los van het dak. Laat mos zitten. Er kunnen asbestdeeltjes in zitten.  

• Spuit de platen aan de onder- en de bovenkant nat, zodat asbestvezels niet kunnen verstuiven.  

• Spuit de schroeven of bouten en eventuele losse dakdelen in met spuitlijm. 

• Schroef de eerste dakplaat los. Gebruik zo nodig de steek- of 

ringsleutel.  

• Haal met je maatje de plaat er in één keer af, zonder hem te 

beschadigen en leg hem voorzichtig op het plastic.  

• Haal nu de tweede plaat van het dak.   

Voorzichtig verpakken in twee lagen plastic 

• Leg de tweede dakplaat voorzichtig op de eerste en pak de platen in.   

• Vouw de dubbele laag plastic om de platen en plak de naden helemaal dicht met tape. Er mag 

geen kiertje open blijven. 

• Plak asbeststickers en adressticker (straatnaam en huisnummer) op de verpakking.   

• Doe dakplaat drie en eventueel vier op dezelfde manier.   

Let op: maximaal 2 platen in 2 lagen plastic verpakken. 

 

  

Waaruit bestaat het veiligheidspakket? 

   

 Wegwerpoverall (2 stuks) 

 Ondergoed incl. handdoek (2 stuks) 

 Stofmasker FFP3 ventiel (2 stuks)  

 Wegwerp montage handschoenen (2 paar) 

 Spuitlijm (500 ml)  

 Afplaktape  

 Kleefdoekjes (2 stuks) 

 Verpakkingsplastic 

 Wegwerpmesjes 

 10 Asbeststickers en adresstickers 

 2 Afvalzakken 

Wat regelt u zelf? 

 Veiligheidsbril (eventueel) 

 Rubberen laarzen of plastic overschoenen 

 Tuinslang met sproeistand 

 Steek- of ringsleutel in de juiste maat 

 Snoeischaar 

 Stevige trap/opstapje 

 Al het benodigde materiaal voor de nieuwe 

dakbedekking, waaronder 

(schroef)boormachine. 

 

Kijk voor een Instructiefilmpje op www.ulebelt.nl/asbest 

Breekt er toch een dakplaat? Geen 

paniek: spuit de breekranden in 

met lijm om verspreiding van 

vezels te voorkomen en pak de 

plaat verder in.  



 
 

Kijk het voorbeeldfilmpje op www.ulebelt.nl/asbest.  
Onze schuurtjes hebben geen nok, maar het principe is vergelijkbaar.  

Sporen uitwissen 

• Maak de balken waarop de platen vastzaten, de trap, het gereedschap en uw laarzen schoon met 

een kleefdoekje of een nat wegwerpdoekje. 

• Verzamel al het wegwerpmateriaal dat u heeft gebruikt, inclusief de veiligheidskleding, het 

ondergoed en de handdoek. Verpak het dubbel in de 2 plastic zakken en plak alles goed dicht met 

tape.  

• Breng de asbestplaten en het asbestafval naar de afgesproken plek bij uw woning (hierover volgt 

aanvullende informatie).  

Asbest aanleveren voor de inzameling  

• Til de platen met z’n tweeën en breng ze naar de straat  

• Leg de platen voorzichtig plat op de stoep neer 

Nieuw dak monteren  

 

• Plaats de eerste plaat op de bestaande constructie met de bolle kant aan het uiteinde of sluit aan 

op de plaat van de buren met een overlap. 

• Laat de golfplaten aan de onder- boven- en zijkanten van de schuur 1 tot 3 centimeter oversteken. 

• Bevestig de schroeven op de top van een golf. Boor zo nodig voor.  

• Zet de platen eerst aan de bovenkant vast met 2 schroeven op de tweede en de voorlaatste golf en 

kijk of de plaat recht zit ten opzichte van de constructie. Zet de plaat daarna 

verder vast.  

• Breng naar wens een kitlaag aan op de eerste plaat onder de overlap van de 

tweede plaat om het dak goed waterdicht te krijgen.    

• Herhaal deze stappen tot de laatste plaat vast zit en eindig weer met een bolle kant. 
 

 

 

 

 

Let op:   

vast is vast 

Werk veilig 

• Spreek vooraf met je maatje door wat je gaat doen.  

• Bereid het materiaal zoveel mogelijk voor op de grond; werk zo weinig mogelijk ‘op hoogte’.  

• Maak de ruimte rond de plek waar gewerkt wordt vrij. Laat niemand in de buurt komen, die geen 

veiligheidskleding aanheeft. Zeker geen spelende kinderen.  

• Gebruik een stevige trap of opstap als werkplek. Zorg dat de trap stevig staat en niet kan wegglijden. 

Zet hem dus niet op het plastic.  

• Ga niet op het dak zitten. De asbestplaten kunnen breken.  

• Maak gebruik van PBM’s (Persoonlijke Beveiligingsmaterialen), waaronder: veiligheidspak, 

handschoenen; mond-neusmasker en eventueel een veiligheidsbril.   

 

http://www.ulebelt.nl/asbest

