
 

 

 اإلسبستوس موضوع حول إرشادات

 المستأجر، عزيزي المستأجرة، عزيزتي
 موض���وع ح���ول العام���ة واإلرش���ادات المعلوم���ات بع���� ل��ك أن نق���دم رش���اديةتاالس النش���رة ھ���ذه خ���الل ن��ود م���ن

  .لديك محتملة تخوفات أية تفادي على المساعدة وبالتالي سبستوس،اإل
 
  اإلسبستوس؟ ھو ما

 .واألحماض السخونةب عدم التأثر على كبيرة بقدرة تتمتع ليفية معدنية مادة ھو اإلسبستوس
ف�ي   اس�تخدامه العش�رين، الق�رن م�ن اتيس�بعينالو اتيس�تينال حقب�ة ف�ي وخصوًص�ا عقود، بضعة قبل تم فقد ولذلك

  . الحرائق مقاومةتحسين كفاءتھا في ل األبنية في جميع أنحاء ألمانيا، الكثير من
 
  اليوم؟ حتى في البناء متُستخد المادة مازالت ھل
 أض��رار إل��ى ي��ؤدي يمك��ن أن اإلسبس��توس ألي��اف استنش��ا� أن الس��ابقة الفت��رة خ��الل المع��روف م��ن أص��بح فلق��د! ال

 مث�ل القديم�ة األش�ياء م�ن العدي�د ف�ي موج�ودة الت�زال ، ولكنھ�االبن�اء ف�ي تُس�تخدم الم�ادة ھ�ذه تع�د ل�م ولذلك. صحية
�ُرفات ح�واجزو الفتح�ات وأغطي�ة ،البالس�تيكي ب�الط األرض�ياتو المموج�ة س�ق�األ أل�وا�و الص�رف مواسير  الشُّ
 خ��رو� لمن��ع بح��ر� األش��ياء ھ��ذه م��ع التعام��ل يج��ب ول��ذلك. أيًض��ا الليلي��ة التدف���ة وأجھ��زة الزھ��ور وأص��ص

  .منھا اإلسبستوس
 
   المتماسكو السليم اإلسبستوس من صحية أضرار توجد ال

 أغطي�ة م�ن كجزء المثال سبيل على ،ةالمتماسك حالته في وھو ساإلسبستو أن صريحو اضحو بشكل نود أن نشير
يست ھناك ض�رورة إلزالت�ه، إال ول خطورة أية يمثل ال ،األرضيات صقوال ،المتضررة وغير القديمة األرضيات

 ، وال يح�ق ذل�ك إال اإلسبس�توس عل�ى تحت�وي الت�ي واألش�ياء األج�زاء في أعمالأية  إجراء قانونًا من المحظور إنه
  .في ھذا المجال المتخصصة لشركاتل

 
 :يلي ما راعىيُ  لذلك
التغيي�ر أو   أو ص�ال�اإل سواءً على األشياء سالفة الذكر،  أعمال إجراء أيةب من األحوال حال أيعلى  بنفسك تقم ال

تحت�وي  ق�د حي��، )الثق�ب أعم�ال ذلك في بما( الميكانيكية التي تستخدم فيھا األدوات األعمال من غيرھا أواإلزالة 
ف�ي  أض�رار أي�ة ح�دو� وتجن�ب ،نفس�كب الليلي�ة التدف��ة أجھ�زة بتحريك تقمال  كذلك .اإلسبستوس ىھذه األشياء عل

 إبالغن�ا فيرج�ى ال�ذكر س�الفة األش�ياء من أي في أضرار أية وجود اكتشفت إذاو. األرضيات غطيةأ أو ألرضياتا
ن م� ب�التحقق الف�ور عل�ى نق�وم وسوف. بنفسك إصالحھا أو التخلص منھا محاولة وعدم ھاعن واالبتعاد الفور، على

 العم�ل بھ�ذا المتخصص�ة الش�ركات تكلي�� خ�الل م�ن ل�سبس�توس �ث�ار أي�ة إزال�ةكذلك و سبستوس،مادة اإلوجود 
 غي�ره أو فرش الموكي�ت ل�ديك نت ترغب في إزالةك إذاو. عليك طرخ أي ال تمثلبطريقة سليمة و إزالتهنتأكد من ل

 التنس�يق من�ك نرج�و فإنن�ا ،بالس�تيكي ص�وفال المثبتة على بالط األرض�يات المص�نوع م�ن تضياراأل أغطية من
 ً   . ةالمختص الشركة فرع مع مسبقا

 
  . استفساراتك جميع على الرد المسؤول العمالء مستشار فيسر استفسارات، أية لديك كانت إذا
  

، وال تتحمل الشركة أية مسؤولية عن أخط�اء تعتبر ھذه اإلرشادات بمثابة خدمة معلومات من أجل المؤجرين لدينا
  الترجمة أو عدم تطابق المعنى الناتج عن االختالف اللغوي أو العبارات المموھة في الترجمة.
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الصیانة بمركز االتصال الرجاء استفسار أي وجود حال في


