
ZIT ER ASBEST IN?
Overzicht van de eigenschappen van asbest en waarin het werd verwerkt

Asbest is werkelijk van alle tijden maar in een snel groeiende industriële wereld van de negentiende eeuw zijn asbestvezels niet meer 
weg te denken. De opkomst van stoommachines en het gebruik van elektriciteit hebben de behoefte laten toenemen aan een onver-
woestbaar materiaal die extremen kan weerstaan.
 
In het begin van de twintigste eeuw veroveren nieuwe producten de markt en wordt asbest in ons dagelijkse leven geïntroduceerd. 
Vanaf de jaren 90 verliest asbest zijn status als wondermiddel. Asbest is kankerverwekkend bij het inademen dus een mondmasker 
van het type FFP3 biedt de noodzakelijke bescherming. 
 
De zoektocht naar asbest herbegon. Waar werd asbest in gebruikt en hoe herken je asbesttoepassingen?
Onderstaand schema geeft een overzicht van de eigenschappen van asbest en kan als leidraad gebruikt worden om stil te staan bij 
het gebruik van asbest in roerend erfgoed.

EIGENSCHAPPEN VOORBEELDEN

Hittebestendig 
asbest werkt als brandvertrager en isoleert warmte tot 1500° C

• brandweerpakken
• asbestkoord in  kachel
• asbestkarton in projectoren

Elektrisch isolerend
asbest is diëlektrisch waardoor het elektriciteit en magnetisme kan isoleren

• elektriciteitskasten
• snoeren

Bestand tegen zuren en logen
asbestvezels verstevigen de toepassingen en gaan langer mee

• regenafvoerbuizen
• labotafels

Akoestisch isolerend
asbestvezels meestal verwerkt in gips dempen geluid

• geperforeerde gipsplaten 
  in telefooncabine

Adhesie versterkend
asbest in lijmen of pek verhoogt de kleefkracht

• tegellijm
• mastiek

Duurzaam
asbest verhoogt de kwaliteit en levensduur van producten

• asbestcement
• drijfriemen 
• pakkingen

Vulmiddel 
asbestvezels versterken broze kunststoffen (bakeliet), gips of klei

• bakeliet 
• kleipijpen 
• vinyltegels

Filter
de asbestvezels vormen een fijnmazig net van de filter

• wijnfilters
• gasmaskers 
• sigarettenfilters

Frictiemateriaal
asbesthoudende remschoenen van machine 

• remschoenen van machines 
• liften of auto’s

Contaminatie
asbestvezels van golfplaten of andere toepassingen komen na verloop van tijd los en 
veroorzaken asbestcontaminatie

• gecontamineerde collectie in 
   depot met golfplaten

 

Twee voorbeelden van asbesttoepassingen in collecties (foto’s: ETWIE)



GECOMBINEERDE EIGENSCHAPPEN ASBEST
De combinatie van meerdere eigenschappen wordt in de tabel weergegeven en toont een verhoogd risico op de aanwezigheid van asbest.
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EIGENSCHAPPEN EN ASBESTTOEPASSING
Asbesttoepassingen die kunnen verwacht worden bij de verschillende eigenschappen.
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Dit overzicht is het resultaat van het project ‘Gevaarlijk erfgoed - naar een asbestveilige cultureelerfgoedsector in Vlaanderen en Brussel’. 
Deze eerste versie is verschenen in juli 2021. Meer informatie over dit project is terug te vinden op www.etwie.be en www.ziterasbestin.be

‘The mineral with a thousand uses’ 
H.W. Johns – oprichter van de Johns Manville corporation

http://www.etwie.be
http://www.ziterasbestin.be

