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Płyty należy malować farbami wnikaj¹cymi
g³êboko w strukturê powierzchni, wi¹¿¹cymi
w³ókna azbestowe. Farby te – akrylowe, silikonowe, wodorozcieńczalne – powinny posiadać
aprobatê techniczn¹, potwierdzaj¹c¹ zdolnoœæ
spajania w³ókien azbestowych.

tworowych.
u Działanie azbestu w organizmie czło-

wieka może ujawniać się po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach.
u W Twoim otoczeniu mogą występować

wyroby zawierające azbest.
Azbest występuje przeważnie w płytach cementowo-azbestowych, (eternit, KARO), stosowanych na pokrycia dachów, elewacji œcian
budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich. Im bardziej p³yty s¹ zniszczone,
tym wiêcej w³ókien azbestu uwalnia siê do œrodowiska naturalnego.
Korozjê p³yt eternitowych powoduje wymywanie przez deszcze spoiwa cementowego;
procesowi temu towarzyszy samoistne ods³oniêcie w³ókien azbestowych, które uwalniaj¹
siê do œrodowiska naturalnego.

Ogniska chorób azbestozale¿nych

 pylicy azbestowej – choroby zawodowej
robotników nara¿onych na kontakt z py³em
azbestu. Schorzenie to polega na powolnym
zw³óknianiu tkanki p³ucnej, powoduj¹cym
niewydolnoœæ oddechow¹,
 zmian opłucnowych, wystêpuj¹cych pod
postaci¹ blaszek, zgrubieñ i odczynów wysiêkowych op³ucnej.

Czy wiesz, ¿e:
u Włókna azbestowe są niewidoczne dla

oka, unoszą się w powietrzu.
u Włókna azbestowe wnikają do organi-

zmu przez układ oddechowy.
u Azbest w organizmie człowieka kumu-

luje się i pozostaje na zawsze.

rak
płuca

zgrubienie
opłucnej

Czym jest azbest?
Azbest to jeden z najbardziej niebezpiecznych czynników rakotwórczych. Był materia³em tysiêcy zastosowañ ze
wzglêdu na swoje w³aœciwoœci. Naukowcy szacuj¹,
¿e w ostatnich kilku latach
na œwiecie azbest by³ przyczyn¹ zgonu ok. 100 tys.
osób rocznie. W 2002 roku
polski rz¹d og³osi³ 30-letni
Włos i włókna program usuwania azbestu
azbestowe
stosowanego na terenie
Polski.

Zabezpieczenie wyrobów
azbestowych

Kiedy kończysz pracę z azbestem,
pamiętaj o starannym usunięciu
resztek azbestu z miejsca robót.
u Azbest jest przyczyną chorób nowo-

Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie w³óknistej. Pêczki w³ókien mog¹ rozszczepiaæ siê na w³ókna kilkudziesiêciokrotnie cieñsze ni¿ ludzki w³os, krusz¹ siê i ³ami¹ – przedostaj¹c w ten sposób do atmosfery. Niewidoczne dla oka, unosz¹c siê
w powietrzu, s¹ wdychane przez ludzi.
Najwiêksze zagro¿enie stanowi¹ w³ókna mikroskopijnej wielkoœci, które na zawsze
pozostaj¹ w p³ucach i mog¹ powodowaæ charakterystyczny dla azbestu rodzaj nowotworu
z³oœliwego – miêdzyb³oniak.

Jeśli wyroby nie wymagają bezzwłocznej
wymiany, to dla przedłużenia ich żywotności
można je pokrywać powłokami ochronnymi.
Z uwagi na znaczne obniżenie wytrzymałości i możliwość pęknięć, nie zaleca się malować skorodowanych płyt.
Dach można pomalować ręcznie, co zapobiega na jakiś czas dalszym uszkodzeniom.
Taki dach jest tymczasowo zabezpieczony
i nie wymaga natychmiastowego usunięcia,
dzięki czemu zyskujesz czas na zaplanowanie
wymiany.

W przypadku zanieczyszczonego twardego
podłoża stosuj odkurzacz z filtrem HEPA pochłaniającym włókna azbestowe lub mokrą
ścierkę ze środkiem wiążącym. W przypadku
zanieczyszczonego gruntu usuń wierzchnią
warstwę łopatą. Małe kawałki odpadów lub
pyłu azbestowo-cementowego składuj w pojemniku ze środkiem wiążącym.
Ubranie robocze, rękawice, ochraniacze
na obuwie, zanieczyszczoną ścierkę, usunięty
łopatą grunt umieść w worku foliowym.
Po pracy dokładnie umyj ciało pod prysznicem. Po kąpieli zdejmij zużytą półmaskę
i włóż do worka razem z ubraniem roboczym
i innymi używanymi przedmiotami. Worek dołącz do odpadów transportowanych na składowisko odpadów azbestowych. Jeśli stosujesz
przenośne urządzenia do kąpieli, wykop dół
na zużytą brudną wodę o głębokości 30–
– 50 cm, wlej wodę i zasyp.

Czy wiesz, ¿e:

pylica
azbestowa
międzybłoniak opłucnej

Azbest mo¿e byæ przyczyn¹:
 raka płuca – nowotwór pojawia siê w 10–
– 40 lat po kontakcie z azbestem. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tego schorzenia jest
du¿o wy¿sze przy równoczesnym nara¿eniu
na szkodliwe oddzia³ywanie azbestu i dymu
tytoniowego.

Azbest
w budownictwie
W latach 70. i 80.
azbest z uwagi na odpornoœæ na wysok¹ temperaturê, w³aœciwoœci
izolacyjne wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ – stanowi³ surowiec do produkcji materia³ów budowlanych. Rakotwórcze w³aœciwoœci azbestu sprawi³y, ¿e w latach 90. zaprzestano
produkcji p³yt eternitowych oraz innych wyrobów z azbestem.

Gdzie
znajduje się
azbest?

W gospodarstwie rolnym azbest znajduje
się w płytach azbestowo-cementowych falistych lub płaskich pod handlowymi nazwami
eternit lub KARO, wykorzystywanych na pokrycia dachów budynków mieszkalnych lub
gospodarskich, obór, stodół itp.
Jeśli w Twoim gospodarstwie są dachy z eternitu, sprawdź, w jakim są stanie i uszkodzone usuń jak najszybciej.
Uszkodzenia mechaniczne wyrobów zawieraj¹cych azbest np. ubytki lub wyszczerbione krawêdzie p³yt eternitowych s¹ Ÿród³em
w³ókien azbestowych przedostaj¹cych siê
do œrodowiska naturalnego.

Azbest jest śmiertelnym zagrożeniem.
Włókna azbestowe są rakotwórcze,
a spowodowane przez nie nowotwory są
bardzo złośliwe i praktycznie nieuleczalne. Średni czas życia od rozpoznania choroby wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.

Jak postêpowaæ
z azbestem?
Rakotwórcze włókna azbestowe oddzia³ują
nie tylko na osoby u¿ytkuj¹ce obiekty budowlane z wbudowanymi wyrobami, zawieraj¹cymi azbest. Zagra¿ają s¹siadom i otoczeniu.
Jeœli jesteœ w³aœcicielem, u¿ytkownikiem
wieczystym lub zarz¹dc¹ takich obiektów,
to pamiêtaj o obowi¹zku dokonywania
kontroli stanu wyrobów z azbestu oraz
ocenie stanu i mo¿liwoœci dalszego bezpiecznego u¿ytkowania.
Na podstawie oceny wyrób zawieraj¹cy
azbest mo¿e byæ zakwalifikowany do:
 usuniêcia i zast¹pienia innym, niezawieraj¹cym tego surowca,

 zabezpieczenia poprzez szczeln¹ zabudowê (zamknięcie) przestrzeni, w której
on siê znajduje lub pokrycie szczeln¹
pow³ok¹ ze œrodków wi¹¿¹cych azbest.
Formularze oceny dostêpne s¹ m.in. w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzêdach.
Jeden egzemplarz sporz¹dzonej oceny nale¿y dostarczyæ w³aœciwemu organowi nadzoru budowlanego (w terminie 30 dni od jej sporz¹dzenia).
Wynik oceny stanu i mo¿liwoœci bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych
azbest wyra¿any jest w skali punktowej.
 Ocena do 35 punktów – oznacza dobry stan techniczny wyrobów. Ponownej oceny musisz dokonaæ w ci¹gu 5 lat.

 W granicach 35-60 punktów – oznacza
mo¿liwoœæ uszkodzeñ (brak widocznych pêkniêæ, niewielkie ubytki powierzchni p³yt eternitowych). Ponown¹ ocenê stanu technicznego
powinieneœ przeprowadziæ w terminie do 1 roku.
 Powy¿ej 65 punktów – oznacza du¿e
uszkodzenia – widoczne
pêkniêcia lub ubytki na
powierzchni równej lub
wiêkszej ni¿ 3% powierzchni wyrobu. Uszkodzenia
(pêkniêcia) oraz korozja
i pylenie p³yt azbestowocementowych powoduj¹
ods³oniêcie i rozluŸnienie,
a w nastêpstwie uwalnianie w³ókien azbestowych.
Takie wyroby wymagaj¹ bezzw³ocznej wymiany lub naprawy. W³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci obowi¹zany jest zg³osiæ prace polegaj¹ce na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest do w³aœciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Szczegó³owe zasady bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania azbestu zawarto w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 2.04.2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest (Dz. U.
Nr 71, poz. 649).

PAMIĘTAJ!
Odpadów zawierających azbest nie można mieszać z odpadami gospodarczymi.
Transportem i składowaniem odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, zajmują się firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Podstawową zasadą bezpiecznej pracy z azbestem jest ograniczenie do minimum
powstającego pylenia!
Jak usuwaæ azbest?
Wyrobów azbestowych nie powinieneœ usuwaæ w³asnymi sposobami. Nara¿a to, bowiem
i Ciebie i osoby, które Ci pomagaj¹ na niebezpieczeñstwo zachorowania. Usuwaniem tego
typu wyrobów zajmuj¹ siê wyspecjalizowane
w tym zakresie firmy. Najlepiej, abyœ skorzysta³
z ich us³ug. Jeżeli zdecydujesz się usunąć
azbest samodzielnie, pamiętaj o stosowaniu
niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
Podczas pracy używaj:
 wyłącznie specjalistycznej, dopasowanej
do kształtu twarzy półmaski typu P3, tj. nieprzepuszczającej włókien azbestowych,
Ważne: Przed założeniem półmaski ochronnej ogól się. Jeśli nosisz okulary, załóż je
po nałożeniu maski.
 jednorazowego ubrania roboczego z tkaniny
nieprzepuszczającej włókien azbestowych,
 ochraniaczy na obuwie i rękawic roboczych.
Przed robotami musisz zg³osiæ siê
do starosty z proœb¹ o pozwolenie
na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i sk³adowanie ich w specjalnie przeznaczonych miejscach.
Roboty usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest powinieneœ zg³osiæ
równie¿ do inspektoratu nadzoru
budowlanego i okrêgowego inspektoratu pracy.

Jeœli usuwasz azbest...
 strefê prac powinieneœ ogrodziæ i oznakowaæ tablicami informacyjnymi:

UWAGA!

Zagrożenie
azbestem!

Odpady zawieraj¹ce azbest nale¿y pakowaæ
szczelnie, oznaczaj¹c liter¹ „a” oraz napisem
ostrzegawczym wed³ug ustalonego wzoru.

 nie pal papierosów, nie spo¿ywaj posi³ków i napojów w pobli¿u usuwanego azbestu,

 zapobiegaj powstawaniu py³u azbestowego poprzez:
– zraszanie usuwanych p³yt, np. wod¹,
– niestosowanie szybkoobrotowych narzêdzi elektromechanicznych, np.
szlifierki, wiertarki,
– regularne czyszczenie i sprz¹tanie
sprzêtu (nie u¿ywaj sprê¿onego powietrza i dmuchaw);
 po zakoñczeniu pracy ca³e cia³o sp³ucz
obficie wod¹,
 odpadów zawieraj¹cych azbest nie wolno ³amaæ, kruszyæ, jak równie¿ rzucaæ nimi,

 odpady pochodz¹ce z pokryæ dachowych nale¿y sk³adowaæ
i niezw³ocznie transportowaæ w mocnych, szczelnych i odpowiednio
oznakowanych opakowaniach w miejsca do tego przeznaczone,
 na opakowanie zalecana jest folia polietylenowa o gruboœci 0,2 mm. Ciê¿ar zawartoœci z opakowaniem
z nie powinien przekraczaæ 30 kilogramów. Do przewozu
odpadów azbestowych nale¿y zaanga¿owaæ uprawnionego przewoŸnika,
 zawsze używaj zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, szelek i linek bezpieczeństwa. Drabinę stawiaj na trwałym i stabilnym
podłożu. Przymocuj jej górny koniec do więźby
dachowej. Korzystaj także z dwu przesuwnych
ruchomych podestów, lub podestu i drabiny.

Czy wiesz, ¿e:
u Azbest jest przyczyną chorób nowotworowych.
u Działanie azbestu w organizmie człowieka może ujawniać się po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach.
u W Twoim otoczeniu mogą występować
wyroby zawierające azbest.

Azbest występuje przeważnie w płytach cementowo-azbestowych, (eternit, KARO), stosowanych na pokrycia dachów, elewacji œcian
budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich. Im bardziej p³yty s¹ zniszczone,
tym wiêcej w³ókien azbestu uwalnia siê do œrodowiska naturalnego.
Korozjê p³yt eternitowych powoduje wymywanie przez deszcze spoiwa cementowego;
procesowi temu towarzyszy samoistne ods³oniêcie w³ókien azbestowych, które uwalniaj¹
siê do œrodowiska naturalnego.
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 pylicy azbestowej – choroby zawodowej
robotników nara¿onych na kontakt z py³em
azbestu. Schorzenie to polega na powolnym
zw³óknianiu tkanki p³ucnej, powoduj¹cym
niewydolnoœæ oddechow¹,
 zmian opłucnowych, wystêpuj¹cych pod
postaci¹ blaszek, zgrubieñ i odczynów wysiêkowych op³ucnej.

Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie w³óknistej. Pêczki w³ókien mog¹ rozszczepiaæ siê na w³ókna kilkudziesiêciokrotnie cieñsze ni¿ ludzki w³os, krusz¹ siê i ³ami¹ – przedostaj¹c w ten sposób do atmosfery. Niewidoczne dla oka, unosz¹c siê
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pozostaj¹ w p³ucach i mog¹ powodowaæ charakterystyczny dla azbestu rodzaj nowotworu
z³oœliwego – miêdzyb³oniak.

Czy wiesz, ¿e:
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W latach 70. i 80.
azbest z uwagi na odpornoœæ na wysok¹ temperaturê, w³aœciwoœci
izolacyjne wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ – stanowi³ surowiec do produkcji materia³ów budowlanych. Rakotwórcze w³aœciwoœci azbestu sprawi³y, ¿e w latach 90. zaprzestano
produkcji p³yt eternitowych oraz innych wyrobów z azbestem.

Czym jest azbest?
Azbest to jeden z najbardziej niebezpiecznych czynników rakotwórczych. Był materia³em tysiêcy zastosowañ ze
wzglêdu na swoje w³aœciwoœci. Naukowcy szacuj¹,
¿e w ostatnich kilku latach
na œwiecie azbest by³ przyczyn¹ zgonu ok. 100 tys.
osób rocznie. W 2002 roku
polski rz¹d og³osi³ 30-letni
program usuwania azbestu
stosowanego na terenie
Polski.
Włos i włókna
azbestowe

Płyty należy malować farbami wnikaj¹cymi
g³êboko w strukturê powierzchni, wi¹¿¹cymi
w³ókna azbestowe. Farby te – akrylowe, silikonowe, wodorozcieńczalne – powinny posiadać
aprobatê techniczn¹, potwierdzaj¹c¹ zdolnoœæ
spajania w³ókien azbestowych.

W przypadku zanieczyszczonego twardego
podłoża stosuj odkurzacz z filtrem HEPA pochłaniającym włókna azbestowe lub mokrą
ścierkę ze środkiem wiążącym. W przypadku
zanieczyszczonego gruntu usuń wierzchnią
warstwę łopatą. Małe kawałki odpadów lub
pyłu azbestowo-cementowego składuj w pojemniku ze środkiem wiążącym.
Ubranie robocze, rękawice, ochraniacze
na obuwie, zanieczyszczoną ścierkę, usunięty
łopatą grunt umieść w worku foliowym.
Po pracy dokładnie umyj ciało pod prysznicem. Po kąpieli zdejmij zużytą półmaskę
i włóż do worka razem z ubraniem roboczym
i innymi używanymi przedmiotami. Worek dołącz do odpadów transportowanych na składowisko odpadów azbestowych. Jeśli stosujesz
przenośne urządzenia do kąpieli, wykop dół
na zużytą brudną wodę o głębokości 30–
– 50 cm, wlej wodę i zasyp.

Jeśli wyroby nie wymagają bezzwłocznej
wymiany, to dla przedłużenia ich żywotności
można je pokrywać powłokami ochronnymi.
Z uwagi na znaczne obniżenie wytrzymałości i możliwość pęknięć, nie zaleca się malować skorodowanych płyt.
Dach można pomalować ręcznie, co zapobiega na jakiś czas dalszym uszkodzeniom.
Taki dach jest tymczasowo zabezpieczony
i nie wymaga natychmiastowego usunięcia,
dzięki czemu zyskujesz czas na zaplanowanie
wymiany.

Kiedy kończysz pracę z azbestem,
pamiętaj o starannym usunięciu
resztek azbestu z miejsca robót.

Zabezpieczenie wyrobów
azbestowych

pylica
azbestowa
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Azbest mo¿e byæ przyczyn¹:
 raka płuca – nowotwór pojawia siê w 10–
– 40 lat po kontakcie z azbestem. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tego schorzenia jest
du¿o wy¿sze przy równoczesnym nara¿eniu
na szkodliwe oddzia³ywanie azbestu i dymu
tytoniowego.

