"TOESTANDBEOORDELING"

AF-508583.01.A01

datum: 27/05/2019

foto: 1,2

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen
lokatie van de zone: 1) -1 : oude luchtgroep vleugel A : flensdichtingen aan de leidingen :
2) -1 : oude luchtgroep vleugel B : flensdichtingen aan de leidingen :
produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen
opmerkingen: lokaal niet toegankelijk voor inspektie
geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone
monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen
monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen

1. Aanwezigheid van asbest:
nee
ja

X

restanten asbesthoudend materiaal
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier

2. Asbestsoort:
serpentijn: >50% chrysotiel

X

amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet

3. Struktuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :
zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken

X

matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder

4. Toestand van het oppervlak
goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal
redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal

X

slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal

5. Oorzaak van beschadiging:
water
fysisch

X

6. Bereikbaarheid:
moeilijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste konstruktie / bereikbaar
tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond /

X

te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de
werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale aktiviteiten

7. Graad van aktiviteit:
weinig aktiviteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen

X

matige aktiviteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense aktiviteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden
grote aktiviteit: sterke verstoring door geluid en trillingen,grote bedrijvigheid,materiaal bevindt
zich in een ventilatiesysteem of airconditioning

8. Frequentie van onderhoud:
installatie buiten dienst

X

zelden

9. Advies:
geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie

X
X
X

"TOESTANDBEOORDELING"

AF-508583.01.A01

datum: 27/05/2019

foto: 3

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen
lokatie van de zone: 3) -1 : gasteller : mogelijk flensdichtingen aan gasleiding :

produktgegevens: mogelijk asbesthoudende dichtingenmogelijk asbesthoudende dichtingen
opmerkingen: lokaal niet toegankelijk voor inspektie
geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone
monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen
monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen

X

1. Aanwezigheid van asbest:
nee
ja : vermoedelijk

X

restanten asbesthoudend materiaal
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier

2. Asbestsoort:
serpentijn: > 50% chrysotiel

X

amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet

3. Struktuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :
zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken

X

matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder

4. Toestand van het oppervlak
goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal

X

redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal

5. Oorzaak van beschadiging:
water
fysisch

X

6. Bereikbaarheid:
moeilijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste konstruktie / bereikbaar
tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond /

X

te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de
werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale aktiviteiten

7. Graad van aktiviteit:
weinig aktiviteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen

X

matige aktiviteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense aktiviteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden
grote aktiviteit: sterke verstoring door geluid en trillingen,grote bedrijvigheid,materiaal bevindt
zich in een ventilatiesysteem of airconditioning

8. Frequentie van onderhoud:
onderhoud door gasmaatschappij

X

zelden

9. Advies:
geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie

X
X
X

"TOESTANDBEOORDELING"

AF-508583.01.A01

datum: 27/05/2019

foto: 4

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen
lokatie van de zone: 4) +15 : stookplaats : 8 oude asbesthoudende dichtingen : aan 4 afsluiters : 2 afsluiters aan de
groep radiatoren en 2 afsluiters aan de luchtbehandelingskasten flensdichtingen aan de
leidingen :
produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen
opmerkingen: lokaal niet toegankelijk voor inspektie
geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone
monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen
monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen

1. Aanwezigheid van asbest:
nee
ja

X

restanten asbesthoudend materiaal
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier

2. Asbestsoort:
serpentijn: >50% chrysotiel

X

amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet

3. Struktuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :
zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken

X

matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder

4. Toestand van het oppervlak
goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal

X

redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal

5. Oorzaak van beschadiging:
water
fysisch

X

6. Bereikbaarheid:
moeilijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste konstruktie / bereikbaar
tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond /

X

te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de
werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale aktiviteiten

7. Graad van aktiviteit:
weinig aktiviteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen

X

matige aktiviteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense aktiviteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden
grote aktiviteit: sterke verstoring door geluid en trillingen,grote bedrijvigheid,materiaal bevindt
zich in een ventilatiesysteem of airconditioning

8. Frequentie van onderhoud:
dikwijls
zelden

X

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand

X
X
X

9. Advies:
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie

"TOESTANDBEOORDELING"

AF-508583.01.A01

datum: 27/05/2019

foto: 5

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen
lokatie van de zone: 5) +14 : luchtgroepen vleugel B : 6 oude asbesthoudende dichtingen aan luchtgroep voor de
luchtbehandeling van de liftmachinekamers - 4 dichtingen aan de afsluiters - 2 dichtingen aan de
ingang van de luchtgroep
produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen
opmerkingen: lokaal niet toegankelijk voor inspektie
geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone
monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen
monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen

1. Aanwezigheid van asbest:
nee
ja

X

restanten asbesthoudend materiaal
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier

2. Asbestsoort:
serpentijn: >50% chrysotiel

X

amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet

3. Struktuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :
zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken

X

matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder

4. Toestand van het oppervlak
goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal

X

redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal

5. Oorzaak van beschadiging:
water
fysisch

X

6. Bereikbaarheid:
moeilijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste konstruktie / bereikbaar
tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond /

X

te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de
werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale aktiviteiten

7. Graad van aktiviteit:
weinig aktiviteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen

X

matige aktiviteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense aktiviteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden
grote aktiviteit: sterke verstoring door geluid en trillingen,grote bedrijvigheid,materiaal bevindt
zich in een ventilatiesysteem of airconditioning

8. Frequentie van onderhoud:
dikwijls
zelden

X

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand

X
X
X

9. Advies:
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie

"TOESTANDBEOORDELING"

AF-508583.01.A01

datum: 27/05/2019

foto: 6,9

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen
lokatie van de zone: 6) +14 : oude luchtgroep vleugel B noord : flensdichtingen :
8) +14 : oude luchtgroep vleugel B zuid : flensdichtingen :
produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen
opmerkingen: lokaal niet toegankelijk voor inspektie
geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone
monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen
monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen

1. Aanwezigheid van asbest:
nee
ja

X

restanten asbesthoudend materiaal
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier

2. Asbestsoort:
serpentijn: >50% chrysotiel

X

amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet

3. Struktuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :
zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken

X

matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder

4. Toestand van het oppervlak
goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal
redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal

X

slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal

5. Oorzaak van beschadiging:
water
fysisch

X

6. Bereikbaarheid:
moeilijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste konstruktie / bereikbaar
tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond /

X

te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de
werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale aktiviteiten

7. Graad van aktiviteit:
weinig aktiviteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen

X

matige aktiviteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense aktiviteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden
grote aktiviteit: sterke verstoring door geluid en trillingen,grote bedrijvigheid,materiaal bevindt
zich in een ventilatiesysteem of airconditioning

8. Frequentie van onderhoud:
installatie buiten dienst

X

zelden

9. Advies:
geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie

X
X
X

"TOESTANDBEOORDELING"

AF-508583.01.A01

datum: 27/05/2019

foto: 7,8

lokatie van het gebouw: Atlantic House - Noorderlaan 147 - 2030 Antwerpen
lokatie van de zone: 7) +14 : noodgroep vleugel B : aan de uitlaat van de dieselmotor

produktgegevens: oude asbesthoudende dichtingen
opmerkingen: lokaal niet toegankelijk voor inspektie
geen asbestverdachte materialen in de bereikbare zone
monsterneming niet uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen
monsterneming onmogelijk zonder ernstige beschadigingen

X

1. Aanwezigheid van asbest:
nee
ja

X

restanten asbesthoudend materiaal
het is aan te raden om de juiste samenstelling na te vragen bij de leverancier

2. Asbestsoort:
serpentijn: > 50% chrysotiel

X

amfibool: amosiet / anthophylliet / actinoliet / tremoliet / crocidoliet

3. Struktuur van het oppervlak / brosheid / brokkeligheid :
zwakke brosheid: materiaal moeilijk met de hand los te maken

X

matige brosheid: materiaal tamelijk gemakkelijk met de hand los te maken en te verpulveren
hoge brosheid: materiaal makkelijk te verpulveren tot poeder

4. Toestand van het oppervlak
goede staat: geen zichtbare verstoring of beschadiging van het materiaal

X

redelijke staat: zichtbaar matige verstoring of beschadiging van het materiaal
slechte staat: zichtbaar zware en op verschillende plaatsen beschadiging van het materiaal

5. Oorzaak van beschadiging:
water
fysisch

X

6. Bereikbaarheid:
moeilijk bereikbaar: materialen niet zichtbaar of totaal afgeschermd door een vaste konstruktie / bereikbaar
tijdens onderhouds- of renovatiewerken zonder luchtstroming van AHM naar andere zones
matig bereikbaar: slechts een klein deel van het materiaal is zichtbaar / materiaal boven een vals plafond /

X

te bereiken bij onderhouds- of renovatiewerken / zichtbaar materiaal is niet bereikbaar voor de werknemers
makkelijk bereikbaar: een groot gedeelte van het materiaal is zichtbaar / materiaal bereikbaar voor de
werknemers of contact mogelijk door luchtverplaatsing gedurende normale aktiviteiten

7. Graad van aktiviteit:
weinig aktiviteit: geen verstoring of uitzonderlijk door trillingen of bewerkingen

X

matige aktiviteit: matige verstoring door trillingen van toestellen, geluid of een intense aktiviteit van de werknemers, aanwezigheid van turbulente luchtstromingen of luchtkanalen waarlangs AHM verplaatst kan worden
grote aktiviteit: sterke verstoring door geluid en trillingen,grote bedrijvigheid,materiaal bevindt
zich in een ventilatiesysteem of airconditioning

8. Frequentie van onderhoud:
dikwijls
zelden

X

geen specifieke actie nemen / jaarlijkse visuele inspectie van de toestand

X
X
X

9. Advies:
behandeling : op lange termijn of tijdens toekomstige werken
verwijderen / aangepaste procedures volgen bij manipulatie

