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FUNDAMENT VOOR VERNIEUWING

In de asbestsanering vindt veel  
innovatie plaats, zowel in materialen als 
technieken. Vlasman vindt het belangrijk 
om daarin voorop te blijven lopen. Om 
die reden omarmt het bedrijf FiberCover®: 
een nieuwe techniek om de asbestbron 
tijdens de sanering te bedekken en  
om zo de uitstoot van stofdeeltjes te  
elimineren.  
De vezels hechten zich aan het schuim  
en worden op die manier ingekapseld.

BREDE TOEPASSINGEN

FiberCover® is volgens SMA-rt 
inzetbaar voor circa 85% van alle 
asbesttoepassingen, bijvoorbeeld voor 
vensterbanken, beplating, beglazingskit, 
buizen en kanalen. Als inkapselmedium 
is deze schuimtechniek al op diverse 
plekken getest en gevalideerd, en altijd 
met succes. Met FiberCover® kan de 
asbestsanering in veel gevallen  
in risicoklasse 1 uitgevoerd worden. Het 
draagt dus bij aan een veilige en snelle 
aanpak, die bovendien goedkoper is. 

GEEN CONTAINMENT NODIG

Medewerkers van Vlasman zijn opgeleid 
en gecertificeerd om deze techniek 
toe te passen. Zij beoordelen of de 
omstandigheden zich daartoe lenen 
en bepalen dan welke techniek het 
meest effectief is. Het voordeel van 
FiberCover® is dat er geen containment 
nodig is, omdat stof- en vezeldeeltjes 
worden ingesloten in het toegepaste 
schuimmiddel. 

DE VOORDELEN VAN FIBERCOVER®  
Innovatieve techniek voor vezelstofreductie

Langdurige, uitstekende hechting; druipt niet 

Laag milieu-effect: pH-neutraal en biologisch afbreekbaar

Breed toepasbaar in ca. 85% van de asbesttoepassingen (SMA-rt):
• asbestcement
• hechtgebonden
• ≤ 15% chrysotiel
• diverse bevestigingsmethoden

Zowel binnen als buiten, ook in de bewoonde situatie

Eenvoudig aan te brengen m.b.v. druksproeier of compressor

Geen containment (douche, onderdrukmachine) nodig 

Verlaagt de gezondheidsrisico’s

Eindcontrole door DTA, niet door onafhankelijk laboratorium 

Uitgebreid getest en bewezen

Verlaging risicoklasse van RK2 naar RK1


