Dordrecht, 7 oktober 2017

Geachte relatie,
Afgelopen donderdag informeerden we u over de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in het Eurogrit
product, aluminiumsilicaat smeltslak/straalgrit, dat we aan u leverden. Inmiddels is ons meer duidelijk
geworden en daarover kunnen we u het volgende melden:
De aanwezigheid van asbest (chrysotiel, ook wel “witte asbest” genoemd) is in analyses bevestigd. Gezien de
specifieke toepassing van het straalgrit blijven wij u - uit voorzorg - het gebruik of doorleveren van het
straalgrit afraden.
De tot nu toe gevonden concentratie van dit asbest is onder de 100 mg/kg droge stof zoals bedoeld in onder
meer het Productenbesluit asbest en het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Ten aanzien van het gebruikte product merken we het volgende op. Op enkele plekken waar het straalgrit is
toegepast, hebben ook analyses door deskundigen plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat in het stof en in
gebruikte grit op de meeste van die plekken geen asbestvezels (meer) te vinden zijn. Dit betekent dat er op
die locaties al normale opruimacties plaats hebben gevonden, met inachtneming van de reguliere
arbeidshygiëne.
Het zo spoedig mogelijk uitvoeren van een asbestanalyse door een deskundige op het stof en/of op het
gebruikte straalgrit kan ook bijdragen om uw bedrijfsvoering optimaal te kunnen continueren.
Als u een asbestdeskundige hiertoe opdracht geeft of u dit reeds heeft laten doen, zijn wij bereid deze kosten
te vergoeden. Om tot een totaalbeeld te komen en onze relaties zo goed mogelijk op de hoogte te houden,
verzoeken wij u om de analyseresultaten zo snel mogelijk aan ons toe te zenden.
Voor verdere correspondentie en vragen, kunt u contact opnemen met onze Customer Service,
telefoonnummer 078-6546777 / sales.eurogrit@sibelco.com.
Met vriendelijke groet,
EUROGRIT BV
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