
   ASBEST : MODEL VAN VERSLAG ROOKTEST   

 

 

 

VERSLAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN EEN ROOKTEST VOOR 

DE ONDOORLATENDHEID VAN EEN HERMETISCH AFGESLOTEN Z ONE 

DOCUMENT Nr.: …………………  DATUM VAN KENNISGEVING: …/…/.... 

 

Naam van het gebouw: Adres van de werf: 

 

Asbestverwijderaar: Referentie van de vergunning: 

 

Plaatsbepaling van de hermetisch 

afgesloten zone: 

Referentie van de werkpost (zie werkplan/vergunning ): 

 

Verantwoordelijke voor de rooktest (voor de verwijd eraar): 

Eventuele getuigen (naam/onderneming): 

Datum van uitvoering: 

Uur van aanvang:          Uur van beëindiging:  

Duur: 

Kenmerken van de zone: 

 

Volume van de zone: 

Aantal extractoren: 

(Theoretisch) Maximaal totaal extractiedebiet: 

(Theoretisch) Maximaal aantal luchtverversingen per uur: 

Type en plaats van het te verwijderen asbest: 

 

Voorafgaande controle van de zone: 

 

Stabiele  en stevige omhulling? 

 

Afdoende bescherming van moeilijk te 

saneren oppervlakten? 

Afwezigheid van ongecontroleerde 

openingen? 

 

 

 

� ja    � nee �  

opmerkingen en getroffen maatregelen: …………………… 

� ja    � nee �  

opmerkingen en getroffen maatregelen: …………………… 

� ja    � nee �  

opmerkingen en getroffen maatregelen: …………………… 
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Buiten gebruik gestelde ventilatie 

(luchtaanvoer/-afzuiging)? 

� ja    � nee � 

opmerkingen en getroffen maatregelen: …………………….  

 

Rooktest: 

 

Met rook vullen van de zone: 

 

Zone voldoende afgedicht om de werken 

te starten?  

 

 

� volledig    � beperkt tot: ……… 

 

� ja    � nee �  

opmerkingen en getroffen maatregelen: ……………………. 

Optrekken van de rook uit de zone: 

 

Tijd die nodig is om de rook volledig te 

laten optrekken? 

 

 

Afwezigheid van dode zones? 

 

Optrekken van de rook uit het groene 

compartiment van het personeelssas? 

 

Optrekken van de rook uit het groene 

compartiment van het materiaalsas? 

 

 

� minder dan 15 minuten � ok    

� meer dan 15 minuten �  

opmerkingen en getroffen maatregelen: ……………………. 

 

� ja    � nee � 

opmerkingen en getroffen maatregelen: ……………………. 

 

� ja    � nee �  

opmerkingen en getroffen maatregelen: ……………………. 

� ja    � nee �  

opmerkingen en getroffen maatregelen: ……………………. 

Onderdruk  

 

Aanvankelijk onderdrukniveau: waarde = 

………………………………………………… 

 

 

� ≥ 10 Pa � ok    � < 10 Pa �  

opmerkingen en getroffen maatregelen: …………………… 

Besluit  : 

 

Zone klaar voor verwijdering van asbest ? 

 

 

� ja         � nee     �  

opmerkingen en getroffen maatregelen : ………………….. 

 

Naam van de ondertekenaar voor de 

asbestverwijderaar: 

 

Datum van het verslag: 

 

Handtekening: 

 


