
Asbest hakkında bilgiler

Aşağıdaki genel bilgiler ile size asbest hakkında genel bir bilgi vermek ve böylelikle muhtemel bir 

güvensizliğin önüne geçmek istemekteyiz.

Asbest nedir?

Asbest, lifli bir mineral madde olup, aşırı ısıya ve aside üstün dayanıklıdır. O nedenle uzun yıllar 

önce, özellikle de 1960‘lı ve 1970‘li yıllarda, yangından korunmayı arttırmak üzere Almanya 

çapında çeşitli yapı kısımlarında kullanılmıştır.

Madde hâlâ kullanılıyor mu?

Hayır! Aradan geçen zaman zarfında, açığa çıkan asbest liflerinin solunmasının sağlığa zararlı 

olabileceği ortaya çıkmıştır. O nedenle bu madde artık kullanılmamaktadır. Buna rağmen mesela 

bazı atık su borularında, çatı levhalarında, plastik yer karolarında, kanalizasyon kapaklarında, 

balkon demirlerinde, dikdörtgen çiçek saksılarında veya gece depolamalı ısıtıcılarda olmak üzere 

eskiden kalma çok sayıda eşya ve maddede hâlâ bulunmaktadır. O nedenle bunların asbestin 

açığa çıkmasını önlemek üzere özenle işleme alınması gerekmektedir.

Hasarsız, sabitlenmiş asbest sağlık için tehlike yaratmaz

Asbestin sabitlenmiş durumda, mesela eski ve hasarsız yer kaplamalarında veya yer döşemeleri 

zamklarında zararsız olduğuna ve çıkarılması gerekmediğine açıkça dikkat çekeriz. Ancak asbest 

içeren yapı kısımlarındaki ve maddelerdeki çalışmalar yasalarca yasaklanmıştır ve sadece bu 

alanda uzman şirketler tarafından yapılabilir!

O nedenle lütfen şu hususu dikkate alınız:

Yukarıda belirtilen eşya ve maddelerde kesinlikle kendiniz tamirat, değişiklik, sökme-ayırma 

veya daha başka mekanik işlem (delme de dâhil olmak üzere) yapmayınız, çünkü bunlar asbest 

içerebilir. Gece depolamalı ısıtıcıları kendiniz yerinden oynatmayınız ve yer  döşemelerinde 

ve zeminlerde her türlü hasardan kaçınınız. Yukarıda belirtilen yapı kısımlarında hasar tespit 

etmeniz halinde, bize hemen haber vermenizi, bunlardan uzak durmanızı ve bu hasarları 

kendiniz gidermeye veya tamir etmeye kalkışmamanızı rica ediyoruz. Biz vakit kaybetmeksizin 

asbest olup olmadığını kontrol ederiz ve varsa bunun uzman şirketler tarafından güvenli 

biçimde bertaraf edilmesini sağlarız. Kusursuz ve sizin açınızdan tehlike arz etmeyecek biçimde 

bertaraf edildiğinden emin oluruz. Halıfleks veya aralarında plastik yer karoları olan benzeri yer 

döşemelerinizi çıkarmak istemeniz halinde de, önce bu konuda görüş almak üzere ilgili şubeye 

başvurmanızı rica ediyoruz.

Sorulariniz olursa lütfen Servis Merkezimiz ile irtibata geçiniz.

Bu bilgiler kiracılarımız için bir bilgilendirme hizmetidir. Çeviri hataları, dil ile ilgili anlam kaymaları 

veya belirginsizlikler nedeniyle sorumluluk kabul etmiyoruz.


