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ASBESTHOUDEND STRAALGRIT 

(specifiek Straalgrit met asbest verontreinigd – Eurogrit recall) 

 
 
 
EURAL CODE 
16.03.03* 
 
VERPAKKING 

 Asbest houdend straalgrit dubbel verpakt in plastic op een deugdelijke pallet (euro of 
industrie formaat) 

 Losse gesloten zakken verpakt in kunststof container 880 lt  

 Eurogrit Big Bags (goedgekeurd inliner) 

 Eventueel: 200 ltr metalen dekselvat voorzien van dichtgeknoopte binnenzak 
 
Asbesthoudend materiaal, asbestafval, asbestbesmet afval en asbesthoudende elementen 
en objecten dienen minimaal dubbel èn lucht- en vezeldicht met een deugdelijke stoot- en 
scheurbestendige folie (van polyethyleen van min. 0,2 mm dikte) verpakt te worden en te 
worden voorzien van een asbest gevarensticker 
 
 
ADR/VLG GEVARENKLASSE UN NUMMER 
Nvt 
 

Asbest, dat zodanig in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel (zoals cement, kunststof, asfalt, harsen of ertsen) is 
opgenomen of daaraan is gebonden dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die 
ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. 
Asbesthoudende fabricaten, die zodanig verpakt zijn, dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden 
asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, zijn eveneens niet onderworpen aan de 
voorschriften van het ADR. (ADR 3.3 bijz.bepaling 168) 

 
 
SPECIFIEKE EISEN 

 De verpakte elementen op het pallet mogen niet kunnen verschuiven, elkaar niet kunnen 
beschadigen/stoten en mogen niet buiten de contouren van het pallet uitsteken; 

 

 Asbest-bigbag met daarin een overal lucht- en vezeldichte afgesloten foliezak (liner) van polyethyleen 
van min. 0,2 mm dikte. Alle openingen van de foliezak dienen deugdelijk en blijvend lucht- en 
vezeldicht dichtgetaped te zijn met brede goede duck-ttape. Om schuiven van losse onverpakte 
elementen en beschadiging van de lucht- en vezeldichte verpakking(en) te voorkomen, zal het in veel 
gevallen noodzakelijk zijn om elk object en element in de bigbag individueel adequaat lucht en 
vezeldicht te verpakken en zo in de bigbag te deponeren. 

 

 Scherpe punten en vormen, hoeken, randen, e.d. dienen vooraf aanvullend dusdanig verpakt, 
beschermd en/of afgetaped te zijn dat deze de lucht- en vezeldichte verpakking niet kunnen 
beschadigen bij transport, overslag, inzameling, het eventuele samenvoegen, tijdelijke stalling en het 
uiteindelijk storten (deponie).  De vorm en lengte van objecten en elementen en bewegingen van 
(losliggende) objecten/elementen mogen de verpakkingen bij handelingen, op- en overslag en 
transport niet kunnen beschadigen. 

 

 Verpakkingen en aangeboden vrachten dienen te voldoen aan de voorwaarden van het 
asbestverwijderingsbesluit 
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