
Informacje na temat azbestu

Niniejsza ulotka zawiera ogólne informacje i wyjaśnienia na temat azbestu, aby zapobiec 

ewentualnym obawom i niepewności.

Co to jest azbest?

Azbest jest włóknistą substancją mineralną, posiadającą dużą odporność na wysokie 

temperatury i kwasy. Jeszcze przed kilkoma dziesięcioleciami, zwłaszcza w latach 60. i 70., była 

ona stosowana w Niemczech do różnych wyrobów budowlanych, w celu poprawy ochrony 

przeciwpożarowej.

Czy azbest jest jeszcze dziś stosowany?

Nie, ponieważ w międzyczasie stało się wiadomym, że wdychanie uwolnionych włókien 

azbestowych może wyrządzić szkody na zdrowiu. Dlatego dzisiaj nie jest już stosowany. 

Jednak azbest znajduje się jeszcze w wielu starych przedmiotach, np. w niektórych rurach 

ściekowych, w dachowych płytach falistych, płytkach podłogowych z tworzywa sztucznego, 

pokrywach włazów szybowych, poręczach balkonowych, skrzynkach na kwiaty lub w piecach 

akumulacyjnych. Dlatego należy obchodzić się bardzo starannie z tymi przedmiotami, by 

zapobiec uwalnianiu cząstek azbestu.

Mocno  związany i nieuszkodzony azbest nie stwarza zagrożenia dla zdrowia

Wyraźnie podkreślamy, że mocno związany azbest, np. w  starych, nieuszkodzonych pokryciach 

podłogowych lub w kleju do tych pokryć jest bezpieczny i nie trzeba go usuwać. Prace przy 

elementach budowlanych i przedmiotach zawierających azbest są ustawowo zabronione wzgl. 

mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy!

Prosimy zatem przestrzegać poniższych zaleceń:

Nigdy nie podejmuj samodzielnie takich prac jak naprawy, przeróbki, demontaże lub inne obróbki 

mechaniczne (łącznie ze zwykłym nawierceniem) przy wymienionych wyżej przedmiotach, 

ponieważ mogą one zawierać azbest. Nie przesuwaj samodzielnie pieców akumulacyjnych i 

unikaj wszelkich uszkodzeń podłóg i wykładzin podłogowych. Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek 

uszkodzenie powyższych elementów budowlanych, prosimy poinformuj nas o tym natychmiast, 

trzymaj się z daleka od nich, nie usuwaj i nie naprawiaj ich samodzielnie. Sami sprawdzimy 

niezwłocznie, czy nie zawierają one azbestu, zapewnimy jego bezpieczne usunięcie przez 

wyspecjalizowaną firmę i upewnimy się o prawidłowym i bezpiecznym sposobie usuwania. 

Jeśli chcesz usunąć własne wykładziny dywanowe lub inne pokrycia podłogowe, pod którymi 

znajdują się kafelki podłogowe z tworzywa sztucznego, zwróć się do swojego biura w celu 

wcześniejszego uzgodnienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Centrum Serwisowym.

Te wskazówki są usługą informacyjną dla naszych najemców. Za błędy, zmianę sensu 

spowodowaną naturą i specyfiką języka lub niedokłodności w tłumaczeniu nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności.


