1403144.2

*1403144*
Analyserapport
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Hulst Milieu Advies
Gouwe 49
1718 LL HOOGWOUD

Opdrachtgegevens
ref. opdrachtgever
locatie monsterneming
monsterneming door:
analyse conform
datum aanmelding
datum rapportage
aantal monsters

: N.v.t.
: N.v.t.
: Permoxx Nederland B.V., 2861 CG, Bergambacht
: NEN 5896
: 31-01-2012
: 24-05-2012
:1

Resultaten
FBC ID

beschrijving

materiaal type

373522

Monster 1: Permoxxboard

Plaatmateriaal

soort asbest massa
percentage
geen asbest <0.1%

binding
n.v.t.

1403144(.2)(Dit rapport vervangt rapport 1403144, d.d. 24-05-2012)
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn
naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door “klant” kan geen
uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.
Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het
niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld
Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de
staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is
vastgesteld.
Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten
analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet
gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

Rapportage: De heer Joram Buissant des Amorie
Hoofd Laboratorium Binnendienst

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com ovv het certificaatnummer.
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