Golfplaten wel of geen asbest?
Vanaf 1993 mogen in Nederland geen asbesthoudende platen meer geproduceerd worden (vanaf
2005 is in de gehele EU de verwerking van asbest verboden).
Rond 1992/1993 zijn de bedrijven die golfplaten produceren daarom overgestapt van naar een
productmethode waarin geen asbest meer wordt toegepast.
Producten die onder het KOMO-certificaat worden geproduceerd moeten zijn voorzien van de in
BRL 1103 gespecificeerde markering. Op basis van deze markering zijn de herkomst en
productieperiode herleidbaar.
Bij de overgang van asbesthoudende platen (AT) naar niet-asbesthoudende platen (NT), heeft Kiwa
tevens de voorschriften voor de markeringen aangepast.
Voor golfplaten van een door Kiwa gecertificeerde producent is hierdoor is ook nu nog eenvoudig per
golfplaat vast te stellen of deze wel of niet asbest bevat (indien de certificatiecode op de plaat
aanwezig is).
Om te achterhalen of asbest in golfplaten aanwezig is, dienen achtereenvolgens de volgende vragen
te worden gesteld:
1. Is de plaat voor 1993 geproduceerd? → Ja, dan asbest aanwezig.
2. Begint het 5-cijferig Kiwa certificaatnummer met 31 of 32 (zonder “K” ! ) → Ja, dan is er zeker
asbest aanwezig.
Platen met de volgende door Kiwa afgegeven certificaatnummers bevatten ook asbest:
- K2245
- K2246
- K2247
- K2248
- K2249
- K2250
- K2251
- K2252
- K2253
- K2254
- K2255
- K2256
- K2257
- K2265
- K2272
- K2277
3. Begint het 4- of 5- cijferig Kiwa certificaatnummer met een “K” en is het niet genoemd in het
overzicht bij punt 2, dan is er géén asbest aanwezig en zijn de platen met NT technologie
geproduceerd (= asbestvrij: platen met “NT”-codering moeten asbestvrij zijn).
Bij Kiwa zijn de volgende Kiwa certificaathouders bekend van asbestvrije platen:
- K2394 (thans gestopt)
- K2413 (thans gestopt)
- K2512 (thans gestopt)
- K2485
- K20914

Over coderingen, anders dan hierboven genoemd kan Kiwa geen uitspraak doen.

