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Marius Pedersen

Marius Pedersen

Vážený obchodný partner,
Týmto informačným letákom by sme Vás chceli oboznamit a odpade $ nazvom ‚AZBEST‘~ jeho vlastnostiach, výskyt
škodlivosti a o spósobe jeho likvidácie.

Vlastnosti:
Azbest je názov pre skupiny vláknitých minerálov. Je to prírodný materiál, ktorý sa vyskytuje v zemskej kóre. Typickou
vlastnostou je nehorľavost čiastočne žiaruvzdornost. Je odolný voci kyselinam a zasadam. Azbest nemá charakteristic
zápach ani chuť.

Použitie:
Azbest sa používal na výrobu eternitu, potrubia, v chemickom, potravinárskom, stavebnom a automobilovom priemysle.
Bol používaný ria výrobu izolačných panelov, stavebných fasád, obkladov vonkajších plástov budov, na výrobu róznych
azbesto cementových produktov (eternit rúry pre vodovodné rozvody a kanalizačne s.iete), dekoratívnych obk adov a
náterov, na výrobu podláh a podlahových kachličiek, ďalej ako izolácia na vykurovacích telesách a kotloch a ako
elektroinštalácia. Vautomobilovom priemyslesazazbestuvyrábali brzdovéobloženia,vtextilnom ohňovzdornetext‘ ie.
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Škodlivosť:
Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Jeho nebezpečnost spočíva v malých
rozm‘roch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení materiálov •obsahujúcich- ůbest
(rozlámanie, drtenie) vykonávané osobami, ktoré neboli poučené o škodlivosti azbestových
vlákien na rudský organizmus sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú scřropné vznášat
Sa. Vdýchnutím sa dostávajú do.pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice),
dráždia ich a postupom času pkolo nich móže vzniknút rakovinovy nádor. Ide o sune
karcinogénnu látku.

Čos azbestom?
Azbestové materiály a nástreky sú NEBEZPEČNÝ ODPAD!
Spósob likvidácie:
Ak predpokladáte, že sa jedná o azbest práce musia vykonávat IBA kvalifikovaní pracovníci za
použitia schválených technologických postupov odbornej sanácie, v zmysle ptatnej legislativy
Slovenskej republiky, ktoré zaručia bezpečnost pracovníkov a užívateľovtýchto budov.
Odstraňovanie azbestu móžu vykonávat len organzácie, ktoré majú oprávnenie vydané
Úradomverejného zdravotníctva SR.
Zoznam oprávnených organizácií nájdete na internetovej stran e www.uvzsr.sk.

Veríme, že týmto oboznámením, Vás ochránime pred nebezpečným
azbestovým prostredím, ktoré sa möže nachádzať aj vo Vašich priestoroch.

