Preventief saneren asbesthoudend schakelmateriaal
Strategie ‘rustig laten zitten, niet aankomen’ risicovol
Asbest is in het verleden niet alleen veel gebruikt in gebouwen en woningen, maar ook in elektrische installaties.
Doordat asbest sterk is en bestand tegen hoge temperaturen, was het destijds erg geschikt om vlambogen te doven
en als pakkingmateriaal. De vaak gekozen strategie ‘rustig laten zitten, niet aankomen’, is in het geval van asbesthoudend schakelmateriaal risicovol. De aanwezigheid van asbest kan namelijk zeer kostbare gevolgen hebben op het
moment dat er een storing optreedt in een elektrische installatie.
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Nederlandse overheid de regelgeving voor
het verwijderen van asbest aangepast.
Kort samengevat is er nu sprake van een
indeling in drie verschillende risicoklassen.
De preventieve maatregelen voor klasse 2
komen ongeveer overeen met de oude
regelgeving. Klasse 1 is lichter en klasse 3
is zwaarder.

Saneren volgens risicoklasse 1
Op basis van uitgebreid onderzoek
door een gecertificeerde instelling is de
combinatie Eaton-KSM gemachtigd
om Otomax- en Torsimat-schakelaars te
saneren volgens risicoklasse 1.
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