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Analysecertificaten materiaalmonsters 



Analysecertificaat 20070206

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

16-7-2020
16-7-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

15-7-2020
16-7-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomacon.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070206010 M01 Golfplaat, experiment 2 -
Containment A

Golfplaat Chrysotiel 10-15% Ja

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070210-1
Vervangt Analysecertificaat 20070210

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

24-8-2020
24-8-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105123
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

15-7-2020
24-8-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomalab.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070210011 M02 Golfplaat, experiment 2 -
Containment B

Golfplaat Chrysotiel 10-15% Ja

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070244-1
Vervangt Analysecertificaat 20070244

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

8-9-2020
8-9-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

16-7-2020
8-9-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomalab.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070244003 M03 Golfplaat, experiment 6 -
Containment A

Golfplaat Chrysotiel 10-15%
Crocidoliet 2-5%

Ja 2 verschillende soorten
golfplaat aangetroffen, 1 stuk
bevat 10-15% Chrysotiel.
Andere stuk golfplaat bevat
10-15% Chrysotiel en 2-5%
Crocidoliet

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070252-1
Vervangt Analysecertificaat 20070252

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

8-9-2020
8-9-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

16-7-2020
8-9-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomalab.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070252002 M04 Golfplaat, experiment 6 -
Containment B

Golfplaat Chrysotiel 10-15% Ja

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070312

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

23-7-2020
23-7-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

17-7-2020
23-7-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomacon.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070312003 M05 Golfplaat, experiment 11
- Containment A

Golfplaat Chrysotiel 10-15%
Crocidoliet 2-5%

Ja

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070317

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

23-7-2020
23-7-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

17-7-2020
23-7-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomacon.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070317002 M06 Golfplaat, experiment 11
- Containment B

Golfplaat Chrysotiel 10-15% Ja

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070313

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

23-7-2020
23-7-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

17-7-2020
23-7-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomacon.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070313003 M Pakking, experiment 13,
Containment A

Pakking Chrysotiel 30-60% Nee

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070318

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

23-7-2020
23-7-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

17-7-2020
23-7-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomacon.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070318003 M01 Golfplaat, experiment 13
- Containment B

Golfplaat Chrysotiel 10-15% Ja

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070315

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

23-7-2020
23-7-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

17-7-2020
23-7-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomacon.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070315002 M7 Pakking, experiment 15,
containment A

Pakking Chrysotiel 30-60% Nee

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070319

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

23-7-2020
23-7-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

17-7-2020
23-7-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomacon.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070319003 M08 Pakking, experiment 15 -
Containment B

Pakking Chrysotiel 30-60% Nee

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070377-1
Vervangt Analysecertificaat 20070377

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

9-9-2020
9-9-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

20-7-2020
9-9-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomalab.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070377003 M09 Board, experiment 19 -
Containment A

Board Amosiet 15-30% Nee

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070382-1
Vervangt Analysecertificaat 20070382

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

9-9-2020
9-9-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

20-7-2020
9-9-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomalab.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070382005 M10 Board, experiment 19 -
Containment B

Board Amosiet 15-30% Nee

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070389-1
Vervangt Analysecertificaat 20070389

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

9-9-2020
9-9-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

21-7-2020
9-9-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomalab.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070389001 M11 Board, experiment 24 -
Containment A

Board Amosiet 15-30% Nee

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie



Analysecertificaat 20070394-1
Vervangt Analysecertificaat 20070394

Datum rapportage
Datum analyse

Opdrachtgever
Adres opdrachtgever

Opdrachtnummer
Monstername uitgevoerd door

Adres monstername

Datum monstername
Datum monsterontvangst
Aantal monsters

13-10-2020
13-10-2020

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen

105213
Dhr. M. Achterberg

Steenoven 44
Eindhoven

21-7-2020
13-10-2020
1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Ursulinenhof 1
4133 DA Vianen
T: +31 (0) 88 - 1182680
W: www.nomalab.nl
E: laboratorium@nomacon.nl
KvK: 5697342
BTW: NL852384762B01

Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie).

Monster nr. Referentie Materiaal Soort(en) abest en
gewichtsprocenten (m/m)

Hechtgebonden* Opmerkingen

20070394003 M12 Board, Experiment 24 -
Containment B

Board Amosiet 15-30% Nee

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen
van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de
waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch 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, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle
documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via
verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur
Dhr. Joram Buissant des Amorie
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 17-07-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070206

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 15-7-2020

Monsterneming door : Nomacon Asbestlaboratorium

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 16-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Pagina 1 van 2



Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070206

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070206006 K01
Voor vuile ruimte, experiment 2 - 

Containment A
++ 0,1485 525 n.a. n.a.

20070206007 K02
Op tafel, experiment 2 - Containment 

A
+ 0,1485 357 135 n.a.

20070206008 K03
Op vloer, experiment 2 - Containment 

A
++ 0,1485 909 n.a. n.a.

20070206009 K04
Voor ODM, experiment 2 - 

Containment A
+/- 0,1485 13 n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100

Pagina 2 van 2



 

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 20-07-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105123

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070210

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 15-7-2020

Monsterneming door : Nomacon Asbestlaboratorium

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 20-07-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Pagina 1 van 2



Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070210

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070210007 K05
Op tafel, experiment 2 - Containment 

B
+ 0,1485 350 n.a. n.a.

20070210008 K06
Onder tafel, experiment 2 - 

Containment B
+ 0,1485 404 n.a. n.a.

20070210009 K07
Voor vuile ruimte douchesluis, 

experiment 2 - Containment B
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

20070210010 K08
Voor / onder ODM, experiment 2 - 

Containment B
+ 0,1485 121 n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 13-10-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070245

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 16-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 20-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Pagina 1 van 2



Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070245

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070245007 KM17
Voor sluis, experiment 7 - 

Containment A
++ 0,1485 620 n.a. n.a.

20070245008 KM18
Op tafel, experiment 7 - Containment 

A
++ 0,1485 532 310 n.a.

20070245009 KM19
Onder tafel, experiment 7 - 

Containment A
++ 0,1485 606 n.a. n.a.

20070245010 KM20
Voor ODM, experiment 7 - 

Containment A
+/- 0,1485 20 n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 08-09-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070253

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 16-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 20-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV
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Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070253

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070253006 KM21
Op tafel, experiment 7 - Containment 

B
++ 0,1485 829 n.a. n.a.

20070253007 KM22
Onder tafel, experiment 7 - 

Containment B
+ 0,1485 296 n.a. n.a.

20070253008 KM23
Voor sluis, experiment 7 - 

Containment B
+ 0,1485 290 n.a. n.a.

20070253009 KM24
Voor/onder ODM, experiment 7 - 

Containment B
+ 0,1485 195 n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 09-09-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070248

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 16-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 20-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV
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Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070248

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070248003 KM25
Voor sluis, experiment 10 - 

Containment A
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

20070248004 KM26
Op tafel, experiment 10 - Containment 

A
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

20070248005 KM27
Onder tafel, experiment 10 - 

Containment A
+ 0,1485 162 n.a. n.a.

20070248006 KM28
Voor ODM, experiment 10 - 

Containment A
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 08-09-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070256

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 16-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 20-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV
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Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070256

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070256003 KM29
Op tafel, experiment 10 - Containment 

B
+ 0,1485 472 n.a. n.a.

20070256004 KM30
Onder tafel, experiment 10 - 

Containment B
+ 0,1485 424 n.a. n.a.

20070256005 KM31
Voor sluis, experiment 10 - 

Containment B
+ 0,1485 155 n.a. n.a.

20070256006 KM32
Voor/onder ODM, experiment 10 - 

Containment B
+/- 0,1485 61 n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 08-09-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070316

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 17-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 23-7-2020

Naam analist : Dhr. M. Achterberg

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV
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Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070316

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070316003 KM49
Voor sluis, experiment 16 - 

Containment A
+/- 0,1485 81 n.a. n.a.

20070316004 KM50
Op tafel, experiment 16 - Containment 

A
+/- 0,1485 67 n.a. n.a.

20070316005 KM51
Onder tafel, experiment 16 - 

Containment A
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

20070316006 KM52
Voor ODM, experiment 16 - 

Containment A
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 08-09-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070320

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 17-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 23-7-2020

Naam analist : Dhr. M. Achterberg

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV
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Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070320

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070320003 K53
Op tafel, experiment 16 - Containment 

B
+ 0,1485 168 n.a. n.a.

20070320004 K54
Onder tafel, experiment 16 - 

Containment B
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

20070320005 K55
Voor sluis, experiment 16 - 

Containment B
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

20070320006 K56
Voor/onder ODM, experiment 16 - 

Containment B
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 09-09-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070378

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 20-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 28-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV
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Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070378

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070378006 KM65
Voor sluis, experiment 20 - 

Containment A
+ 0,1485 n.a. 222 n.a.

20070378007 KM66
Op tafel, experiment 20 - Containment 

A
++ 0,1485 n.a. 896 n.a.

20070378008 KM67
Onder tafel, experiment 20 - 

Containment A
+ 0,1485 n.a. 283 n.a.

20070378009 KM68
Voor ODM, experiment 20 - 

Containment A
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 09-09-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070383

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 20-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 28-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Pagina 1 van 2



Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070383

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070383007 K69
Voor sluis, experiment 20 - 

Containment B
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

20070383008 K70
Op tafel, experiment 20 - Containment 

B
++ 0,1485 n.a. 1698 n.a.

20070383009 K71
Onder tafel, experiment 20 - 

Containment B
++ 0,1485 n.a. 539 n.a.

20070383010 K72
Voor ODM, experiment 20 - 

Containment B
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 09-09-2020

Aantal monsters : 5

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070390

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 21-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 28-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV
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Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070390

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070390006 KM81
Voor sluis, experiment 25 - 

Containment A
+ 0,1485 n.a. 121 n.a.

20070390007 KM82
Op tafel, experiment 25 - Containment 

A
++ 0,1485 n.a. 795 n.a.

20070390008 KM83
Onder tafel, experiment 25 - 

Containment A
++ 0,1485 n.a. 694 n.a.

20070390009 KM84
Voor ODM, experiment 25 - 

Containment A
+ 0,1485 n.a. 101 n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.

t.a.v. Dhr. M. Achterberg

Ursulinenhof 1

4133 DA  Vianen

Nederland

Rapport Datum rapportage : 09-09-2020

Aantal monsters : 4

Aantal pagina's : 2

Uw kenmerk Contactpersoon : Dhr. M. Achterberg

Referentie : 105213

Object :

Ons kenmerk Projectnummer : 20070395

Analyse Op : Asbest

Datum monsterneming : 21-7-2020

Monsterneming door : Dhr. M. Achterberg

Spoedanalyse : NEE

Plaats van analyse : Vianen

Datum analyse : 28-7-2020

Naam analist : Mevr. J. van Arnhem

Techniek : Scanning Electronen Microscopie

Norm :

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: verificatie@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie

Technisch Manager

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

NEN-ISO 16000-27 - Binnenlucht - bepaling van de 

neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM ( 

Scanning Elektronen Microscopie)

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Nomacon Laboratorium BV
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Analyseresultaat conform NEN-ISO 16000-27:

Project: 20070395

monstercode omschrijving resultaat Serpentijn Amfibool MMMF

20070395006 K85
Op tafel, experiment 25 - Containment 

B
++ 0,1485 n.a. 1017 n.a.

20070395007 K86
Onder tafel, experiment 25 - 

Containment B
++ 0,1485 n.a. 593 n.a.

20070395008 K87
Voor sluis, experiment 25 - 

Containment B
+ 0,1485 n.a. 216 n.a.

20070395009 K88
Voor/onder ODM, experiment 25 - 

Containment B
- 0,1485 n.a. n.a. n.a.

(a): De wegingsfactoren zijn als volgt per vezelstructuurtype:

enkele vezel: 1

vezelbundel: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelcluster: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

vezelmatrix: 5 (10 wanneer 1/8 van het beeld is bedekt met vezels bij een vergroting van 300x tot 400x)

(**) C=U / Q*100

Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank.

Opmerkingen:

Disclaimer: De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. 

Nomacon Asbestlaboratorium BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

Nomacon Asbestlaboratorium BV  is een geaccrediteerde instelling welke bij de Raad voor Accreditatie is geregistreerd onder nummer L582.

Verontreinigingsniveau (*)

(*) Opmerking: In afwijking van de NEN-ISO 16000-27 gebruikte notatie om het verontreinigingsniveau weer te geven, is gekozen voor het systeem uit de vorige NEN 2991, namelijk -, +/-, +, ++ . Dit om verwarring met de 

indeling in risicoklassen bij sanering (1, 2 of 3) te voorkomen.

vezelstructuren / cm2

101 - 500

oppervlakte duidelijke verontreinigd met 

asbest
+

>500 

oppervlakte zeer sterk verontreinigd met 

asbest
++

0 geen vezels aangetroffen -

1 - 100 sporen asbest aangetroffen + / -

Concentratie

(aantal vezelstructuren / cm2)(^) omschrijving

totaal 

onderzocht 

oppervlak 

(cm2)
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Analysecertificaten luchtmetingen Nomacon 



Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 26-08-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070205

Analyse Op
Datum monsterneming 15-07-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 17-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966:2003 - Ambient air - Determination 

of numerical concentration of inorganic 

particles
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Algemene gegevens monster

20070205

20070205 /001

STAT1 Stationair, experiment 1 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

22

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 264328
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 215528 320877
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 7748
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 7748
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,501Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
264328,4

Concentratie

102
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie is bepaald op basis van 22 beeldvelden

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

2591
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 20-07-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070209

Analyse Op
Datum monsterneming 15-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 20-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966:2003 - Ambient air - Determination 

of numerical concentration of inorganic 

particles
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Algemene gegevens monster

20070209

20070209 /001

PAS2 Pasmeting, experiment 1 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

22

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 263242
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 214867 319257
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 7642
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 7642
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,508Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
263241,9

Concentratie

103
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie is bepaald op basis van 22 beeldvelden

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

2556
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Algemene gegevens monster

20070209

20070209 /002

STAT2 Stationair, Experiment 1 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

25

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 227155
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 185021 276014
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 7642
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 6725
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,508

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

101

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

2249

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 227154,7

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

Concentratie is bepaald op basis van 25 beeldvelden
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 17-07-2020
Aantal pagina's 6

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070206

Analyse Op
Datum monsterneming 15-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 17-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966:2003 - Ambient air - Determination 

of numerical concentration of inorganic 

particles
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Algemene gegevens monster

20070206

20070206 /001

STAT3 Stationair, experiment 2 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

4000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 464
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 201 915
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 174
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 174
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,123Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
464,4

Concentratie

8
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

58
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Algemene gegevens monster

20070206

20070206 /002

STAT4 Stationair, experiment 2 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

4000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 755
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 402 1291
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 174
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 174
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,123

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

13

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

58

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 754,7

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

20070206

20070206 /003

STAT5 Stationair, experiment 2 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 172
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 174
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 172
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,248

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

GEEN

58

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

20070206

20070206 /004

STAT6 Stationair, experiment 2 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 186
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 174
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 186
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
0

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

62

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,229

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
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Algemene gegevens monster

20070206

20070206 /005

STAT8 Stationair, experiment 2 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 173
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 174
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 173
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

58

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet

0,493

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 20-07-2020
Aantal pagina's 7

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105123
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070210

Analyse Op
Datum monsterneming 15-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 20-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966:2003 - Ambient air - Determination 

of numerical concentration of inorganic 

particles
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Algemene gegevens monster

20070210

20070210 /001

STAT9 Stationair, experiment 2 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

4000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 4741
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 3765 5893
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 175
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 175
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

59

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
4741,0

Concentratie

81
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,122Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

20070210

20070210 /002

STAT10 Stationair, experiment 2 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

3730

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 6030
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 4906 7334
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 175
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 180
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

Concntratie is bepaald op basis van 3730 beeldvelden

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 6029,6

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

60

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,127

0
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Algemene gegevens monster

20070210

20070210 /003

STAT11 Stationair, experiment 2 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1518
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1000 2209
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 175
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 168
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

56

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1518,1

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

27
0

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,254

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

20070210

20070210 /004

STAT12 Stationair, experiment 2 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1650
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1105 2370
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 175
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 170
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0,251

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

29lengte > 5 µm 1650,1
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
0

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

57

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

0

0

0
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Algemene gegevens monster

20070210

20070210 /005

STAT13 Stationair, experiment 2 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 299
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 97 699
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 175
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 179
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 299,4

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,477

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

5
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

60

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN
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Algemene gegevens monster

20070210

20070210 /006

STAT14 Stationair, experiment 2 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 450
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 194 886
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 175
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 168
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 449,8

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,508

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

8
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

56

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN

Pagina 7 van 7



Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070207

Analyse Op
Datum monsterneming 15-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 17-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966:2003 - Ambient air - Determination 

of numerical concentration of inorganic 

particles
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Algemene gegevens monster

20070207

20070207 /001

PAS3 Pasmeting, experiment 3 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1480
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 904 2286
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 221
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 221
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

74

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
1479,9

Concentratie

20
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,386Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

20070207

20070207 /002

STAT15 Stationair, experiment 3 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 830
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 429 1450
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 221
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 207
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 829,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

12

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

69

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,413

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 20-07-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070211

Analyse Op
Datum monsterneming 15-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 20-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966:2003 - Ambient air - Determination 

of numerical concentration of inorganic 

particles
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Algemene gegevens monster

20070211

20070211 /001

STAT16 Stationair, experiment 3, Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

201

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 35174
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 28619 42781
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1052
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1052
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
Concentratie is bepaald op basis van 201 beeldvelden

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

352

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
35174,4

Concentratie

100
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,404Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070208

Analyse Op
Datum monsterneming 15-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 17-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966:2003 - Ambient air - Determination 

of numerical concentration of inorganic 

particles
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Algemene gegevens monster

20070208

20070208 /001

PAS5 Pasmeting, experiment 4 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

134

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 43501
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 35394 52909
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1301
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1301
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,490Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
43501,4

Concentratie

100
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie is bepaald op basis van 134 beeldvelden

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

435
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Algemene gegevens monster

20070208

20070208 /002

STAT17 Stationair, experiment 4 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

141

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 41090
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 33433 49977
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1301
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1229
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,493

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

411

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 41090,2

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

Concentratie is bepaald op basis van 141 beeldvelden
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 20-07-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070212

Analyse Op
Datum monsterneming 15-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 20-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966:2003 - Ambient air - Determination 

of numerical concentration of inorganic 

particles
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Algemene gegevens monster

20070212

20070212 /001

PAS6 Pasmeting, experiment 4 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

142

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 39596
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 32217 48159
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1184
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1184
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
Concentratie is bepaald op basis van 142 beeldvelden

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

396

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
39596,1

Concentratie

100
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,508Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

20070212

20070212 /002

STAT18 Stationair, experiment 4 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

191

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 29438
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 23952 35804
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1184
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 880
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

Concentratie is bepaald op basis van 191 beeldvelden

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 29437,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

294

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,508

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 26-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070244

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 23-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070244

20070244 /001

PAS9 Pasmeting, experiment 6 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

30

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 201257
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 164442 243857
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 5786
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 5786
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
Concentratie bepaald op basis van 30 beeldvelden

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

1935

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
201257,1

Concentratie

104
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,492Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

20070244

20070244 /002

STAT21 Stationair, experiment 6 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

26

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 220598
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 179487 268306
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 5786
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 6596
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

Concentratie  bepaald op basis van 26 beeldvelden

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 220597,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

2206

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,498

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070252

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 24-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070252

20070252 /001

STAT22 Stationair, experiment 6 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

27

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 213250
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 173880 258872
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 6251
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 6251
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,506Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
213250,5

Concentratie

102
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

2091
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 13-10-2020
Aantal pagina's 7

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070245

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 23-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070245

20070245 /001

STAT23 Stationair, experiment 7 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2550

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 9033
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 7090 11545
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 270
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 270
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
5

90

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
451,7

< detectielimiet

< detectielimiet
8581,6

Concentratie

95
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,124Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

20070245

20070245 /002

STAT24 Stationair, experiment 7 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

3571

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 6450
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 5114 8199
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 270
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 193
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 6257,0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
193,5

< detectielimiet
< detectielimiet

97

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

65

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,124

3
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Algemene gegevens monster

20070245

20070245 /003

STAT25 Stationair, experiment 7 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 3135
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2269 4378
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 270
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 174
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

58

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 3018,9

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

52
0

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
2

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,246

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0

Pagina 4 van 7



Algemene gegevens monster

20070245

20070245 /004

STAT26 Stationair, experiment 7 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 3309
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2391 4599
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 270
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 174
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0,246

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

54lengte > 5 µm 3135,0
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm 174,2
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
0

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

58

0
3

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

0

0

0
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Algemene gegevens monster

20070245

20070245 /005

STAT27 Stationair, experiment 7 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 539
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 246 1023
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 270
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 179
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 538,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,477

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

9
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

60

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN
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Algemene gegevens monster

20070245

20070245 /006

STAT28 Stationair, experiment 7 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 705
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 364 1232
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 270
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 176
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 705,3

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,486

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

12
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

59

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 28-08-2020
Aantal pagina's 6

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070253

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 24-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070253

20070253 /001

STAT29 Stationair, experiment 7 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

3456

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 6665
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 5423 8107
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 199
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 199
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,124Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
6665,1

Concentratie

100
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

67
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Algemene gegevens monster

20070253

20070253 /002

STAT30 Stationair, experiment 7 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

3566

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 6408
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 5214 7794
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 199
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 192
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,125

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

64

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 6407,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

20070253

20070253 /003

STAT31 Stationair, experiment 7 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1847

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 6112
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 4973 7434
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 199
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 183
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,253

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 6112,5

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

100
0

GEEN

61

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

20070253

20070253 /004

STAT32 Stationair, experiment 7 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 2742
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2022 3636
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 199
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 171
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
0

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

57

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,250

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

48lengte > 5 µm 2742,0
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
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Algemene gegevens monster

20070253

20070253 /005

STAT33 Stationair, experiment 7 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 2833
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2096 3746
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 199
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 173
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

58

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

49
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet

0,494

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 2833,2

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 26-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070246

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 23-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070246

20070246 /001

PAS11 Pasmeting, experiment 8 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

218

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 31048
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 25262 37763
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 928
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 928
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,422Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
31048,1

Concentratie

100
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

310
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Algemene gegevens monster

20070246

20070246 /002

STAT35 Stationair, experiment 8 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1250

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1853
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1291 2577
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 928
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 158
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,432

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

35

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

53

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 1853,0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070254

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 24-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070254

20070254 /001

PAS12 Pasmeting, experiment 8 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

21

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 330502
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 270044 400459
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 9502
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 9502
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,428Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
330502,2

Concentratie

104
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

3178
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Algemene gegevens monster

20070254

20070254 /002

STAT36 Stationair, experiment 8 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1250

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 2685
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1955 3764
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 9502
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 157
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

1

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,434

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

50

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

53

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 2632,5

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 26-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070247

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 23-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070247

20070247 /001

PAS13 Pasmeting, experiment 9 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

54

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 108364
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 86026 137545
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 3208
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 3208
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,493Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
3218,7

< detectielimiet

< detectielimiet
105145,2

Concentratie

98
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
3

1073
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Algemene gegevens monster

20070247

20070247 /002

STAT37 Stationair, experiment 9 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

50

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 117477
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 93989 148403
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 3208
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 3444
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

2

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,496

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

1152

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 115173,5

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070255

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 24-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070255

20070255 /001

STAT38 Stationair, experiment 9 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

37

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 159986
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 130586 194030
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 4644
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 4644
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

1553

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
159986,5

Concentratie

103
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,497Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 26-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070248

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 23-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070248

20070248 /001

PAS15 Pasmeting, experiment 10 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

440

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 25358
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 20632 30842
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 758
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 758
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,256Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
25357,8

Concentratie

100
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

254
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Algemene gegevens monster

20070248

20070248 /002

STAT39 Stationair, experiment 10 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

329

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 34315
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 27920 41737
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 758
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1026
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,253

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

343

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 34315,3

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070256

Analyse Op
Datum monsterneming 16-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 24-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070256

20070256 /001

PAS16 Pasmeting, experiment 10 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

462

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 24017
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 19562 29182
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 711
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 711
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,260Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
24016,5

Concentratie

101
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

238
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Algemene gegevens monster

20070256

20070256 /002

STAT40 Stationair, experiment10 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

90

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 124241
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 101196 150964
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 711
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 3678
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,258

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

101

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

1230

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 124240,5

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070312

Analyse Op
Datum monsterneming 17-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 23-7-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070312

20070312 /001

PAS17 Pasmeting, experiment 11 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1677
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1043 2689
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 173
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 173
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,494Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
1561,1

Concentratie

27
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
2

58
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Algemene gegevens monster

20070312

20070312 /002

STAT41 Stationair, experiment 11 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1964
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1204 3102
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 173
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 178
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

5

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,480

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
297,5

< detectielimiet
< detectielimiet

28

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

60

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 1666,2

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 8-09-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070317

Analyse Op
Datum monsterneming 17-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 28-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070317

20070317 /001

STAT42 Stationair, Experiment 11 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

526

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 10882
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 8854 13236
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 325
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 325
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

109

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
10882,2

Concentratie

100
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,499Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0

Pagina 2 van 2



Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070313

Analyse Op
Datum monsterneming 17-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 27-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070313

20070313 /001

PAS21 Pasmeting, experiment 13, Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

30

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 212014
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 173919 255973
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 5870
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 5870
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,485Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
212014,2

Concentratie

108
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

1963
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Algemene gegevens monster

20070313

20070313 /002

STAT45 Stationair, experiment 13, Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

31

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 198958
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 162396 241294
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 5870
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 5776
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,477

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

103

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

1932

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 198957,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

Pagina 3 van 3



Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070318

Analyse Op
Datum monsterneming 17-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 28-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070318

20070318 /001

PAS22 Pasmeting, experiment 13 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

450

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 12669
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 10308 15409
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 379
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 379
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,501Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
12669,3

Concentratie

100
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

127
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Algemene gegevens monster

20070318

20070318 /002

STAT46 Stationair, experiment 13 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 3706
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2860 4723
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 379
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 170
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,501

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

65

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

57

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 3705,8

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 9-09-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070315

Analyse Op
Datum monsterneming 17-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 27-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070315

20070315 /001

STAT49 Stationair, experiment 15, Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

19

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 313709
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 255521 381184
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 9287
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 9287
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

3106

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
313708,7

Concentratie

101
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,484Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 13-10-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070319

Analyse Op
Datum monsterneming 17-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 28-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070319

20070319 /001

PAS26 Pasmeting, experiment 15 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 2602
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1898 3482
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 173
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 173
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

58

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
2601,9

Concentratie

45
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,494Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0

Pagina 2 van 3



Algemene gegevens monster

20070319

20070319 /002

STAT50 Stationair, experiment 15 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 2799
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2071 3701
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 173
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 171
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 2799,2

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

49

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

57

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,500

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070316

Analyse Op
Datum monsterneming 17-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 27-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070316

20070316 /001

PAS27 Pasmeting, experiment 16 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1250

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 3990
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2994 5377
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 181
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 181
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,378Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
3868,9

Concentratie

64
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
2

60
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Algemene gegevens monster

20070316

20070316 /002

STAT51 Stationair, experiment 16 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1250

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 2699
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1853 3931
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 181
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 179
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

3

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,381

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
179,9

< detectielimiet
< detectielimiet

42

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

60

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 2518,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 13-10-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070320

Analyse Op
Datum monsterneming 17-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 28-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070320

20070320 /001

PAS28 Pasmeting, experiment 16 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1500

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 2535
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1849 3392
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 168
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 168
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

56

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
2535,2

Concentratie

45
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,338Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0

Pagina 2 van 3



Algemene gegevens monster

20070320

20070320 /002

STAT52 Stationair, experiment 16 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1500

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 3646
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2802 4665
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 168
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 173
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 3646,3

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

63

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

58

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,329

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 28-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070376

Analyse Op
Datum monsterneming 20-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 31-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070376

20070376 /003

PAS30 Pasmeting, experiment 17 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1366302
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1199900 1549327
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 169
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 16812
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

5623

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

243
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,254

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 1366302,0

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

20070376

20070376 /004

STAT54 Stationair, experiment 17 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 742412
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 620729 880976
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 169
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 16945
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0,252

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 742411,8

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
131

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

5667

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

0

0

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070381

Analyse Op
Datum monsterneming 20-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 30-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070381

20070381 /002

STAT56 Stationair, experiment 17 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

19

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 614451
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 501535 745200
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 168
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 17837
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 614450,9
0

103

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

5966

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,252

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 28-08-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070377

Analyse Op
Datum monsterneming 20-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 31-07-2020
Naam analist Dhr. M. Achterberg
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070377

20070377 /002

STAT60 Stationair, experiment 19 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1664302
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1406974 1955072
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 508
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 33623
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1664302,0
0

148

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

11245

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,127

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 5

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070382

Analyse Op
Datum monsterneming 20-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 30-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070382

20070382 /002

PAS38 Pasmeting, experiment 19 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

290

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 79902
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 65082 97088
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 512
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2365
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,125

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

791

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 79902,1
0

101

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

20070382

20070382 /004

STAT62 Stationair, experiment 19 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

572

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 39319
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 31992 47823
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 512
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1176
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
100

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

393

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,127

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 39319,2
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 28-08-2020
Aantal pagina's 6

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070378

Analyse Op
Datum monsterneming 20-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 31-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070378

20070378 /001

STAT63 Stationair, experiment 20 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

111

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 204644
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 166686 248661
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 6058
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 6058
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

2026

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
204643,9

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

101
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,127Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

20070378

20070378 /002

STAT64 Stationair, experiment 20 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

317

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 71511
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 58184 86977
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 6058
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2138
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 71511,2
0

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

715

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,126

0
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Algemene gegevens monster

20070378

20070378 /003

STAT65 Stationair, experiment 20 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

805

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 14305
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 11664 17365
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 6058
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 419
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

140

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

102
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,253

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 14305,0

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

20070378

20070378 /004

STAT66 Stationair, experiment 20 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: -
(95%-betrouwbaarheidsinterval)
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 6058
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: -
(95%-betrouwbaarheidsinterval)

Opmerkingen:

0,246

Filter is beschadigd en hierdoor verworpen,

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

-lengte > 5 µm -
-

lengte ≤ 5 µm -

lengte > 5 µm -

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm -

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm -
-

lengte ≤ 5 µm -
-

-

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

58

-
-

-
-

-

-

-

-

-
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Algemene gegevens monster

20070378

20070378 /005

STAT67 Stationair, experiment 20 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

332

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 17938
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 14642 21755
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 6058
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 521
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,494

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

103

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

17938,1

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

174

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 7

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070383

Analyse Op
Datum monsterneming 20-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 30-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070383

20070383 /001

STAT69 Stationair, experiment 20 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

258

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 87865
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 71490 106867
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2627
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2627
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,126Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

100
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
87864,6

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

879
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Algemene gegevens monster

20070383

20070383 /002

STAT70 Stationair, experiment 20 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

125

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 180351
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 146740 219355
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2627
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 5392
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,127

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

1804

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 180350,6
0

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

20070383

20070383 /003

STAT71 Stationair, experiment 20 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

827

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 13788
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 11218 16770
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2627
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 412
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,251

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 13787,7

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

100
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

GEEN

138

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

20070383

20070383 /004

STAT72 Stationair, experiment 20 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

340

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 33337
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 27124 40547
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2627
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 997
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
100

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

333

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,252

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 33336,9
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Algemene gegevens monster

20070383

20070383 /005

STAT73 Stationair, experiment 20 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

63

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 90495
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 73631 110066
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2627
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2706
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

905

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

100

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

90495,3

< detectielimiet

0,501

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Algemene gegevens monster

20070383

20070383 /006

STAT74 Stationair, experiment 20 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

236

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 24399
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 19656 29382
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2627
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 722
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

242

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

100

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

24399,2

< detectielimiet

0,501

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 28-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070379

Analyse Op
Datum monsterneming 20-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 31-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070379

20070379 /001

PAS39 Pasmeting, experiment 21 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

299

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 30768
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 25165 37247
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 876
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 876
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

293

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
30768,4

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

105
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,326Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

20070379

20070379 /002

STAT75 Stationair, experiment 21 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

397

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 22709
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 18555 27515
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 876
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 653
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 22708,7
0

104

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

218

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,330

0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070384

Analyse Op
Datum monsterneming 20-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 30-07-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070384

20070384 /001

PAS40 Pasmeting, experiment 21 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

91

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 104901
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 85534 127342
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 3075
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 3075
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,305Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

102
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
104900,7

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

1028

Pagina 2 van 3



Algemene gegevens monster

20070384

20070384 /002

STAT76 Stationair, experiment 21 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

299

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 30559
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 24864 37168
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 3075
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 914
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,313

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

306

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 30559,3
0

100

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070387

Analyse Op
Datum monsterneming 21-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-08-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles

Pagina 1 van 2



Algemene gegevens monster

20070387

20070387 /002

STAT78 Stationair, experiment 22 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1408316
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1287207 1537749
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 169
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 8473
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,504

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

2834

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1408315,6
0

497

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

Pagina 2 van 2



Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070393

Analyse Op
Datum monsterneming 21-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 12-08-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070393

20070393 /002

PAS44 Pasmeting, experiment 22 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

59

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 98780
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 80458 120026
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 169
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2924
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,495

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

978

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 98779,8
0

101

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

Pagina 2 van 3



Algemene gegevens monster

20070393

20070393 /004

STAT80 Stationair, experiment 22 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

25

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 234890
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 191724 284872
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 169
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 6819
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
103

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

2280

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,501

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 234889,5
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070388

Analyse Op
Datum monsterneming 21-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-08-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles

Pagina 1 van 2



Algemene gegevens monster

20070388

20070388 /002

PAS48 Pasmeting, experiment 24 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 2554705
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2319448 2807354
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 169
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 17682
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,242

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

5914

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 2554705,0
0

432

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 2

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070394

Analyse Op
Datum monsterneming 21-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-08-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070394

20070394 /002

STAT86 Stationair, Experiment 24 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1659050
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1473889 1861036
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 181
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 17047
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,251

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

5701

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1659049,7
0

291

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 28-08-2020
Aantal pagina's 6

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070390

Analyse Op
Datum monsterneming 21-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-08-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070390

20070390 /001

STAT87 Stationair, experiment 25 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

0

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: -
(95%-betrouwbaarheidsinterval)
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:#DEEL/0!
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: -
(95%-betrouwbaarheidsinterval)

Opmerkingen:

-

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,126Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

-

-

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

-
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

-
-
-

-
-

Concentratie

-
-lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

-
-

vezels

-

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Filter is gescheurd en hierdoor verworpen.

lengte > 5 µm

-
-
-

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

-
-
-

#DEEL/0!
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Algemene gegevens monster

20070390

20070390 /002

STAT88 Stationair, experiment 25 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

31

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 754872
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 615508 916363
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:#DEEL/0!
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 22128
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,125

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

7401

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 754871,9
0

102

lengte ≤ 5 µm #DEEL/0!

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

20070390

20070390 /003

STAT89 Stationair, experiment 25 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

43

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 273127
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 222935 331246
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:#DEEL/0!
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 7929
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,251

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 273127,3

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

103
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

#DEEL/0!

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

GEEN

2652

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

20070390

20070390 /004

STAT90 Stationair, experiment 25 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

30

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 380088
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 309588 461841
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:#DEEL/0!
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 11252
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
101

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

3763

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm #DEEL/0!

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,253

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 380087,6
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Algemene gegevens monster

20070390

20070390 /005

STAT92 Stationair, experiment 25 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

77

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 74338
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 60485 90415
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:#DEEL/0!
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2223
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

743

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
#DEEL/0!

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

100

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

74338,3

< detectielimiet

0,499

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 6

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070395

Analyse Op
Datum monsterneming 21-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-08-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070395

20070395 /001

STAT93 Stationair, experiment 25 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

285

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 86369
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 70712 104461
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2436
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2436
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,123Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

106
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
86369,4

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

815

Pagina 2 van 6



Algemene gegevens monster

20070395

20070395 /002

STAT94 Stationair, experiment 25 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

79

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 326283
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 268415 392929
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2436
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 8789
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,123

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

2939

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 326283,3
0

111

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

20070395

20070395 /003

STAT95 Stationair, experiment 25 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

235

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 50397
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 41092 61178
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2436
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1477
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,246

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 50396,6

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

102
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

GEEN

494

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

20070395

20070395 /004

STAT96 Stationair, experiment 25 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

42

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 283711
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 231332 344406
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2436
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 8317
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
102

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

2781

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,245

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 283711,0

Pagina 5 van 6



Algemene gegevens monster

20070395

20070395 /005

STAT97 Stationair, experiment 25 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

48

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 122656
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 105392 155693
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 2436
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 3631
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

1214

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

106

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

122655,8

< detectielimiet

0,490

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070391

Analyse Op
Datum monsterneming 21-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-08-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven 

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070391

20070391 /001

PAS51 Pasmeting, experiment 26 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1896967
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1723258 2083441
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 12979
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 12979
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,329Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

437
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
1896966,6

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

4341
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Algemene gegevens monster

20070391

20070391 /002

STAT99 Stationair, experiment 26 - Containment A

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

38

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 233592
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 190265 283836
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 12979
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 6915
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,325

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

2313

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 233592,3
0

101

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. M. Achterberg
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 27-08-2020
Aantal pagina's 3

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie 105213
Object

Ons kenmerk Projectnummer 20070396

Analyse Op
Datum monsterneming 21-7-2020
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-08-2020
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

20070396

20070396 /001

PAS52 Pasmeting, experiment 26 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 869470
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 761850 988033
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 11063
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 11063
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,386Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

235
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
869470,2

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

3700
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Algemene gegevens monster

20070396

20070396 /002

STAT100 Stationair, experiment 26 - Containment B

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

52

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 142564
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 116244 173062
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 11063
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 4179
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,393

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

1398

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 142563,5
0

102

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Analysecertificaten luchtmetingen heranalyse 
Nomacon 



Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. J. Buissant des Amorie
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 22-03-2021
Aantal pagina's 11

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg

Referentie TNO experimenten - heranalyse
Object

Ons kenmerk Projectnummer 21020218

Analyse Op
Datum monsterneming Zie monster omschrijvingen
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse Zie opmerking
Naam analist Mevr. J. van Arnhem / Dhr. J. Buissant des Amorie

Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles

Opmerking: Lucht filter 1,2& 3 zijn geanalyseerd in week 3. De rest van de filters zijn geanlyseerd 

in week 7.
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /001

LM01 STAT 71 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

213

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 49855
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 40607 60578
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1476
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

494

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
49854,7

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

101
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,251Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /002

LM02 STAT 65 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

156

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 68201
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 55610 82792
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1999
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 68201,3
0

102

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

669

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,253

0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /003

LM03 STAT 50 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

250

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 21621
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 17629 26246
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 634
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

212

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 21620,6

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

102
0

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,498

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /004

LM04 STAT 3 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

4000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 4184
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 3307 5222
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0,123

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

78lengte > 5 µm 4183,8
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
0

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

54

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

0

0

0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /005

LM05 STAT 4 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

4000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 7617
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 6415 8977
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 7616,6

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,123

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

142
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

54

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /006

LM06 STAT 5 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1011
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 609 1579
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 159
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1010,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,248

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

19
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

53

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /007

LM07 STAT 6 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 172
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 172
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

58

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,229

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /008

LM08 STAT 8 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1981
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1395 2730
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

54

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1980,6

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

37
0

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,493

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /009

LM09 PAS 12 16-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 397698
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 332034 472548
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 9218
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0

0

3083

lengte > 5 µm

0
< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

GEEN

0
< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

0,428

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

vezels

0
129

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 397698,4

0

0

0

lengte ≤ 5 µm

Concentratie

< detectielimiet
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /010

LM10 STAT 40 16-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

105

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 68191
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 53158 86155
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1999
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2913
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

vezels
Aantal

GEEN

0

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

70
< detectielimiet

lengte > 5 µm 68191,0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

0
0lengte ≤ 5 µm

0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

974

0

Dossiernummer

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,258

Aantal onderzochte velden

Monsternummer

Monsteromschrijving

0

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. J. Buissant des Amorie
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 15-02-2021
Aantal pagina's 11

Uw kenmerk Contactpersoon Patrick Beekhuijzen
Referentie TNO Validatie 
Object

Ons kenmerk Projectnummer 21020218

Analyse Op
Datum monsterneming Zie monster omschrijvingen
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-02-2021
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /001

LM01 STAT 71 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

213

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 49855
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 40607 60578
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1476
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,251Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

101
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
49854,7

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

494
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /002

LM02 STAT 65 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

156

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 68201
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 55610 82792
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1999
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,253

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

669

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 68201,3
0

102

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /003

LM03 STAT 50 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

250

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 21621
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 17629 26246
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 634
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,498

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 21620,6

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

102
0

GEEN

212

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /004

LM04 STAT 3 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

4000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 4184
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 3307 5222
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
0

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

54

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,123

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

78lengte > 5 µm 4183,8
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /005

LM05 STAT 4 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

4000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 7617
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 6415 8977
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

54

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

142
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet

0,123

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 7616,6

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /006

LM06 STAT 5 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1011
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 609 1579
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 159
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

53

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

0

ConcentratieAantal

19
0

(vezels/m3)

< detectielimiet

< detectielimiet

0,248

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1010,9

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /007

LM07 STAT 6 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

2000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 172
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 172
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,229

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

GEEN

58

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /008

LM08 STAT 8 15-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1981
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1395 2730
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,493

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1980,6

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

37
0

GEEN

54

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /009

LM09 PAS 12 16-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 397698
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 332034 472548
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1476
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 9218
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Concentratie

< detectielimiet

0

0

0

lengte ≤ 5 µm

vezels

0
129

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 397698,4

0,428

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

GEEN

0
< detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0

0

3083

lengte > 5 µm

0

Pagina 10 van 11



Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /010

LM10 STAT 40 16-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

105

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 68191
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 53158 86155
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 1999
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2913
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0

Dossiernummer

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,258

Aantal onderzochte velden

Monsternummer

Monsteromschrijving

0

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0lengte ≤ 5 µm

0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

974

0

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

vezels
Aantal

GEEN

0

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

70
< detectielimiet

lengte > 5 µm 68191,0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. J. Buissant des Amorie
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 22-03-2021
Aantal pagina's 11

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie TNO experimenten - heranalyse
Object

Ons kenmerk Projectnummer 21020218

Analyse Op
Datum monsterneming Zie monsteromschrijvingen
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse Week 7
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /011

LM11 PAS 17 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 6678
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 5127 8550
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,494Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
3632,6

< detectielimiet

< detectielimiet
3045,0

Concentratie

57
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0

68

53
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /012

LM12 STAT 41 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 8687
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 6880 10823
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 164
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

70

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,480

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
3848,5

< detectielimiet
< detectielimiet

88

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

55

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 4838,1

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /013

LM13 PAS 26 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 13687
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 12061 15470
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,494

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 13686,8

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

256
0

GEEN

53

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /011

LM11 PAS 17 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 6678
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 5127 8550
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0

68

53

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
3632,6

< detectielimiet

< detectielimiet
3045,0

Concentratie

57
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,494Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /012

LM12 STAT 41 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 8687
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 6880 10823
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 164
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 4838,1

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
3848,5

< detectielimiet
< detectielimiet

88

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

55

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,480

70
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /013

LM13 PAS 26 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 13687
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 12061 15470
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

53

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 13686,8

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

256
0

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,494

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /014

LM14 STAT 64 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

175

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 87966
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 69012 110519
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 3578
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0,126

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 87966,4

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
74

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

1197

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

0

0

0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /015

LM15 STAT 67 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

125

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 32907
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 25970 41128
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1278
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,494

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

77

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

32907,3

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

427

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /016

LM16 PAS 38 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

150

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 109782
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 86778 137013
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 4208
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0

0,125

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

78

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

109782,0

< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

1407

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

GEEN
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /017

LM17 STAT 72 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

115

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 63744
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 49691 80536
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2723
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

911

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

70
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,252

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 63743,7

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /018

LM18 STAT 74 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

150

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 28093
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 22276 34964
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1050
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

351

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

80
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,501

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 28093,1

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /019

LM19 PAS 51 21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1792749
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1630386 1966904
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 11992
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1792749,1
0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

447

0

4011

lengte > 5 µm

0
< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

GEEN

0
< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

0,329

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

vezels

0
0

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

0

0

0

lengte ≤ 5 µm

Concentratie

< detectielimiet
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /020

LM20 PAS 44 21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

39

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 139434
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 113692 169263
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 164
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 4087
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

vezels
Aantal

GEEN

0

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

0
< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 139433,9
0

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

102
0lengte ≤ 5 µm

0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

1367

0

Dossiernummer

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,495

Aantal onderzochte velden

Monsternummer

Monsteromschrijving

0

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. J. Buissant des Amorie
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 15-02-2021
Aantal pagina's 11

Uw kenmerk Contactpersoon Patrick Beekhuijzen
Referentie TNO Validatie 
Object

Ons kenmerk Projectnummer 21020218

Analyse Op
Datum monsterneming Zie monsteromschrijvingen
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-02-2021
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /011

LM11 PAS 17 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 6678
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 5127 8550
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,494Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

0
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
3632,6

< detectielimiet

< detectielimiet
3045,0

Concentratie

57
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
< detectielimiet

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0

68

53
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /012

LM12 STAT 41 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 8687
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 6880 10823
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 164
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

70

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,480

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
3848,5

< detectielimiet
< detectielimiet

88

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

55

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm 4838,1

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet
0
0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /013

LM13 PAS 26 17-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

1000

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 13731
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 12101 15521
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 160
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,492

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

0
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 13731,3

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

256
0

GEEN

54

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Pagina 4 van 11



Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /014

LM14 STAT 64 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

175

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 87966
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 69012 110519
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 3578
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

0

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet
74

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

1197

0
0

< detectielimiet
< detectielimiet

0

0

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet
0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0,126

GEEN

Concentratie
(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

vezels

0lengte > 5 µm < detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 87966,4
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /015

LM15 STAT 67 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

125

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 32907
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 25970 41128
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1278
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

427

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

77

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

32907,3

< detectielimiet

0,494

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /016

LM16 PAS 38 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

150

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 109782
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 86778 137013
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 4208
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

0

1407

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet
lengte ≤ 5 µm

0
< detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

vezels

78

ConcentratieAantal

0
0

(vezels/m3)

109782,0

< detectielimiet

0,125

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

0
lengte ≤ 5 µm

0

lengte > 5 µm

lengte > 5 µm

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

< detectielimiet
lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /017

LM17 STAT 72 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

115

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 63744
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 49691 80536
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 2723
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,252

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 63743,7

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

70
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

GEEN

911

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /018

LM18 STAT 74 20-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

150

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 28093
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 22276 34964
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1050
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,501

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 28093,1

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

80
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

GEEN

351

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /019

LM19 PAS 51 21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1792749
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1630386 1966904
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 160
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 11992
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Concentratie

< detectielimiet

0

0

0

lengte ≤ 5 µm

vezels

0
0

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

0,329

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3)

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

Aantal

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

GEEN

0
< detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 1792749,1
0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

447

0

4011

lengte > 5 µm

0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /020

LM20 PAS 44 21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

39

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 139434
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 113692 169263
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht: < 164
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 4087
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0

Dossiernummer

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,495

Aantal onderzochte velden

Monsternummer

Monsteromschrijving

0

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0lengte ≤ 5 µm

0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

1367

0

lengte > 5 µm 139433,9
0

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm

102

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

vezels
Aantal

GEEN

0

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

0
< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

< detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

* Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. J. Buissant des Amorie
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 22-03-2021
Aantal pagina's 4

Uw kenmerk Contactpersoon Dhr. M. Achterberg
Referentie TNO experimenten - heranalyse
Object

Ons kenmerk Projectnummer 21020218

Analyse Op
Datum monsterneming Zie monsteromschrijvingen
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse Week 7
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles

Pagina 1 van 4



Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /021

LM21 STAT 80  21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

33

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 166004
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 135638 201142
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 4773
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 4773
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

1596

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
166004,4

vezels

0

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

104
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,501Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /022

LM22 STAT 95 21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

200

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 43983
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 34981 54595
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 4773
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1604
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 43983,2
0

82

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

536

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,246

0
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /023

LM23 PAS 52 21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1158831
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1038742 1288995
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 4773
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 10221
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:
GEEN

3418

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

339
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,386

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 1158831,5

< detectielimiet

Concentratie

0
0
0
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Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
Dhr. J. Buissant des Amorie
Ursulinenhof 1
4133 DA  Vianen
Nederland

Rapport Datum rapportage 15-02-2021
Aantal pagina's 4

Uw kenmerk Contactpersoon Patrick Beekhuijzen
Referentie TNO Validatie 
Object

Ons kenmerk Projectnummer 21020218

Analyse Op
Datum monsterneming Zie monsteromschrijvingen
Monsterneming door
Spoedanalyse Nee
Plaats van analyse
Datum analyse 11-02-2021
Naam analist Mevr. J. van Arnhem
Techniek Scanning Electronen Microscopie
Norm

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen:

Tel.: 088-1182680

e-mail: laboratorium@nomacon.nl

Autorisatie Dhr. J. Buissant des Amorie
Technisch Manager

Nomacon Asbestlaboratorium BV.

Vianen

asbest

SEM Analyserapport 

Steenoven 44,   Eindhoven

 

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomacon Laboratorium BV

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Technisch Manager of diens vervanger. Indien twijfel 

bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl  ovv het certificaatnummer. 

ISO 14966 - Ambient air - Determination of 

numerical concentration of inorganic particles
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /021

LM21 STAT 80  21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

33

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 166004
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 135638 201142
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 4773
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 4773
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Aantal onderzochte velden

Monsteromschrijving

Monsternummer

0,501Bemonsterd volume lucht (m3)

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

0,0148

0

< detectielimiet

Oppervlak van 1 veld (mm2)

Gehanteerde norm

(vezels/m3)

104
lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

Dossiernummer

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

< detectielimiet
< detectielimiet

Concentratie

0
0lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

Aantal

0
166004,4

vezels

0

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

GEEN

lengte > 5 µm

< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm

0
0
0

1596
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /022

LM22 STAT 95 21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

200

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 43983
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 34981 54595
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 4773
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 1604
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,246

Oppervlak van 1 veld (mm2)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0
< detectielimiet
< detectielimiet
< detectielimiet

0

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

0

536

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Concentratie
(vezels/m3)vezels

0

Aantal

lengte > 5 µm

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm 0

0

0
lengte > 5 µm < detectielimiet

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.

0,0148

lengte > 5 µm < detectielimiet

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm 43983,2
0

82

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

Gehanteerde norm

GEEN
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Algemene gegevens monster

21020218

21020218 /023

LM23 PAS 52 21-7-2020

Analyseparameters

2280x

8000x tot 16000x

20

ISO 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel

Chrysotiel
Chrysotiel
Amosiet
Amosiet
Crocidoliet
Crocidoliet
Ander amfibool
Ander amfibool
MMMF
MMMF

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is vezels/m3

Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99

vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: 1158831
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 1038742 1288995
Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 lucht:< 4773
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m3 lucht: < 10221
(95%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

0
0
0

lengte ≤ 5 µm

lengte > 5 µm < detectielimiet

Dossiernummer

Monsternummer

Monsteromschrijving

Bemonsterd volume lucht (m3) 0,386

Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)

Aantal onderzochte velden

< detectielimiet

lengte > 5 µm 1158831,5

< detectielimiet

Concentratie

< detectielimiet

lengte ≤ 5 µm

< detectielimiet
0

lengte ≤ 5 µm

339
0lengte ≤ 5 µm

0

0

lengte > 5 µm

Oppervlak van 1 veld (mm2) 0,0148

Gehanteerde norm

< detectielimiet

(vezels/m3)

lengte ≤ 5 µm < detectielimiet

lengte > 5 µm < detectielimiet

vezels

lengte > 5 µm < detectielimiet

Aantal

0
0

GEEN

3418

De door Nomacon Asbestlaboratorium BV. uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L582. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor 

Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

*  Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd.
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Analysecertificaten luchtmetingen TNO 



Analysecertificaat Versie 2020.7.4

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,4956 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0008 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 160000 130000 - 190000
Amfibool asbest 23000 14000 - 36000
Totaal asbest 180000 150000 - 210000
Ander anorganisch 8700 3500 - 18000
Calciumsulfaat (gips) 2500 300 - 8900
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 1200 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

Opmerkingen
Filter is overbeladen (belading ca. 17%) en daarom afgekeurd voor analyse onder RvA accreditatie. I.o.m. 
opdrachtgever is het filter wel geanalyseerd, het verkregen resultaat is indicatief en kan een onderschatting zijn 
van de werkelijke concentraties. Er zijn 70 beeldvelden geteld waarvan er 20 zijn verworpen voor overbelading. 
Dit is meer dan 10% wat duidtop overbelading. Aanwezig bundels en matrices met veel vezels niet zichtbaar bij 
2000x. Aantal vezels > beeldvelden wat resulteert in onjuiste statistiek (betrouwbaarheids interval).

Kwaliteitsborging

De analyses zijn onder het kwaliteitssysteem ISO 9001 van TNO uitgevoerd.

14 augustus 2020

2 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

18,5 2
0 0
7 n.v.t.

3 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

128 6
0 0

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS1 (filter overbeladen)

MAPA Asbest
Derden

16/17/20-7-2020
92020006
92020006-001
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten 
aan TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen 
gesloten overeenkomst. Het ter 
inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.4

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,4929 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 1.000 velden
Geanalyseerd volume 0,0161 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 930 520 - 1500
Amfibool asbest 190 38 - 550
Totaal asbest 1100 660 - 1800
Ander anorganisch < 190  -  
Calciumsulfaat (gips) < 190  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 62 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT7

MAPA Asbest
Derden

16/17/20-7-2020
92020006
92020006-002
060.38977/01.13

17 juli 2020

Analyseresultaat vezel telling

15 1
0 0
3 0
0 0
0 n.v.t.
0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

Opmerkingen
 

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

14 augustus 2020

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten 
aan TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen 
gesloten overeenkomst. Het ter 
inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.4

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,4043 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 110 velden
Geanalyseerd volume 0,0015 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 38000 29000 - 49000
Amfibool asbest <  2100  -  
Totaal asbest 38000 29000 - 49000
Ander anorganisch 690 17 - 3800
Calciumsulfaat (gips) 690 17 - 3800
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 690 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

Opmerkingen
 

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

14 augustus 2020

1 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
1 n.v.t.

17 juli 2020

Analyseresultaat vezel telling

55 0
0 0

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS4

MAPA Asbest
Derden

16/17/20-7-2020
92020006
92020006-003
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten 
aan TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen 
gesloten overeenkomst. Het ter 
inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.4

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,5063 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0008 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 82000 63000 - 100000
Amfibool asbest <  3600  -  
Totaal asbest 82000 63000 - 100000
Ander anorganisch 1200 31 - 6700
Calciumsulfaat (gips) < 3600  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 1200 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS10

MAPA Asbest
Derden

16/17/20-7-2020
92020006
92020006-005
060.38977/01.13

4 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

67,5 8
0 0
0 0
0 0
1 n.v.t.
0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

Opmerkingen
Belading filter ca 1/10=10%. Veel bundels en matrices

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

14 augustus 2020

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten 
aan TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen 
gesloten overeenkomst. Het ter 
inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.4

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,5062 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 200 velden
Geanalyseerd volume 0,0033 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 4200 2300 - 7100
Amfibool asbest <  910  -  
Totaal asbest 4200 2300 - 7100
Ander anorganisch 300 8 - 1700
Calciumsulfaat (gips) < 910  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 300 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

Opmerkingen
Veel matrices.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

14 augustus 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
1 n.v.t.

4 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

14 2
0 0

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT34

MAPA Asbest
Derden

16/17/20-7-2020
92020006
92020006-006
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten 
aan TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen 
gesloten overeenkomst. Het ter 
inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.4

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,4974 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 200 velden
Geanalyseerd volume 0,0032 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 13000 9100 - 17000
Amfibool asbest <  920  -  
Totaal asbest 13000 9100 - 17000
Ander anorganisch 310 8 - 1700
Calciumsulfaat (gips) < 920  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 310 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS14

MAPA Asbest
Derden

16/17/20-7-2020
92020006
92020006-007
060.38977/01.13

4 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

41 10
0 0
0 0
0 0
1 n.v.t.
0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

Opmerkingen
Veel matrices.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

14 augustus 2020

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten 
aan TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen 
gesloten overeenkomst. Het ter 
inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.4

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,496 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 100 velden
Geanalyseerd volume 0,0016 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 25000 18000 - 34000
Amfibool asbest 5600 2500 - 11000
Totaal asbest 30000 22000 - 40000
Ander anorganisch 1200 150 - 4500
Calciumsulfaat (gips) 620 16 - 3400
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 620 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS18

MAPA Asbest
Derden

16/17/20-7-2020
92020006
92020006-009
060.38977/01.13

4 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

40 8
7 1
2 1
0 0
2 n.v.t.
1 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

Opmerkingen
Veel bundels en enkele matrices

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

14 augustus 2020

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten 
aan TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen 
gesloten overeenkomst. Het ter 
inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.4

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,4965 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0008 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 170000 150000 - 200000
Amfibool asbest <  3700  -  
Totaal asbest 170000 150000 - 200000
Ander anorganisch 3700 760 - 11000
Calciumsulfaat (gips) < 3700  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 1200 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS25

MAPA Asbest
Derden

16/17/20-7-2020
92020006
92020006-010
060.38977/01.13

6 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

140 3
0 0
0 0
0 0
3 n.v.t.
0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

Opmerkingen
Filter is overbeladen filter (1/6 = 17%) en daarom afgekeurd. Iom opdrachtgever toch telbare velden gemeten. 
Er zijn 14 van 64 beeldvelden afgekeurd om 50 telbare velden te meten. Dat is meer dan 10% wat op 
overbelading filter duidt. Indicatief resultaat. Aanwezig bundels en matrices met veel vezels niet zichtbaar bij 
2000x. Aantal vezels > beeldvelden wat resulteert in onjuiste statistiek (betrouwbaarheids interval).

Kwaliteitsborging

De analyses zijn onder het kwaliteitssysteem ISO 9001 van TNO uitgevoerd.

14 augustus 2020

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten 
aan TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen 
gesloten overeenkomst. Het ter 
inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,2487 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0004 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 7400  -  
Amfibool asbest 410000 350000 - 470000
Totaal asbest 410000 350000 - 470000
Ander anorganisch < 7400  -  
Calciumsulfaat (gips) < 7400  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 2500 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

Opmerkingen
Veel vezels weinig matrix. Enkel clusters en bundels.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

21 augustus 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
0 n.v.t.

11 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
164,5 80

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS32

MAPA Asbest
Derden

21/22-7-2020
92020007
92020007-002
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht
Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage 
geven van het TNO-rapport aan 
direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,1267 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0002 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 14000  -  
Amfibool asbest 2200000 2000000 - 2400000
Totaal asbest 2200000 2000000 - 2400000
Ander anorganisch < 14000  -  
Calciumsulfaat (gips) < 14000  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 4800 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

Opmerkingen
Veel vezels weinig matrix. Enkel clusters en bundels. Een resultaat waarbij aantal vezels >> aantal beeldvelden 
geeft een betrouwbaarheidsinterval gebaseerd op Poisson statistiek van alleen aantal vezels. Andere meetfouten 
zijn niet opgenomen in deze rekenmethode.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

21 augustus 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
0 n.v.t.

11 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
445,5 337

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS36

MAPA Asbest
Derden

21/22-7-2020
92020007
92020007-004
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht
Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage 
geven van het TNO-rapport aan 
direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,4913 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 100 velden
Geanalyseerd volume 0,0016 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 1900  -  
Amfibool asbest 46000 36000 - 57000
Totaal asbest 46000 36000 - 57000
Ander anorganisch < 1900  -  
Calciumsulfaat (gips) < 1900  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 620 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

Opmerkingen
Veel vezels weinig matrix. Enkel clusters en bundels.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

21 augustus 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
0 n.v.t.

11 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
73 54

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT68

MAPA Asbest
Derden

21/22-7-2020
92020007
92020007-005
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht
Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage 
geven van het TNO-rapport aan 
direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,4983 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0008 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 3700  -  
Amfibool asbest 650000 590000 - 700000
Totaal asbest 650000 590000 - 700000
Ander anorganisch < 3700  -  
Calciumsulfaat (gips) < 3700  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 1200 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS42

MAPA Asbest
Derden

21/22-7-2020
92020007
92020007-007
060.38977/01.13

13 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
524,5 235

0 0
0 0
0 n.v.t.
0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

Opmerkingen
Veel vezels weinig matrix. Enkel clusters en bundels. Een resultaat waarbij aantal vezels >> aantal beeldvelden 
geeft een betrouwbaarheidsinterval gebaseerd op Poisson statistiek van alleen aantal vezels. Andere meetfouten 
zijn niet opgenomen in deze rekenmethode.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

21 augustus 2020

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht
Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage 
geven van het TNO-rapport aan 
direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,251 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0004 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 7300  -  
Amfibool asbest 2500000 2300000 - 2600000
Totaal asbest 2500000 2300000 - 2600000
Ander anorganisch < 7300  -  
Calciumsulfaat (gips) < 7300  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 2400 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

Opmerkingen
Veel vezels weinig matrix. Enkel clusters en bundels. Een resultaat waarbij aantal vezels >> aantal beeldvelden 
geeft een betrouwbaarheidsinterval gebaseerd op Poisson statistiek van alleen aantal vezels. Andere meetfouten 
zijn niet opgenomen in deze rekenmethode.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

21 augustus 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
0 n.v.t.

17 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
1019,5 510

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

PAS50

MAPA Asbest
Derden

21/22-7-2020
92020007
92020007-009
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht
Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage 
geven van het TNO-rapport aan 
direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,1255 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0002 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 15000  -  
Amfibool asbest 3000000 2700000 - 3200000
Totaal asbest 3000000 2700000 - 3200000
Ander anorganisch < 15000  -  
Calciumsulfaat (gips) < 15000  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 4900 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT83

MAPA Asbest
Derden

21/22-7-2020
92020007
92020007-010
060.38977/01.13

18 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
605,5 364

0 0
0 0
0 n.v.t.
0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

Opmerkingen
Veel vezels weinig matrix. Enkel clusters en bundels. Een resultaat waarbij aantal vezels >> aantal beeldvelden 
geeft een betrouwbaarheidsinterval gebaseerd op Poisson statistiek van alleen aantal vezels. Andere meetfouten 
zijn niet opgenomen in deze rekenmethode.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

21 augustus 2020

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht
Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage 
geven van het TNO-rapport aan 
direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,502 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0008 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 3700  -  
Amfibool asbest 230000 200000 - 260000
Totaal asbest 230000 200000 - 260000
Ander anorganisch 3700 760 - 11000
Calciumsulfaat (gips) < 3700  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 1200 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

Opmerkingen
 

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

21 augustus 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
3 n.v.t.

18 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
187 138

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT91

MAPA Asbest
Derden

21/22-7-2020
92020007
92020007-011
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht
Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage 
geven van het TNO-rapport aan 
direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,4988 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MAIA3
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 50 velden
Geanalyseerd volume 0,0008 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 3700  -  
Amfibool asbest 120000 97000 - 150000
Totaal asbest 120000 97000 - 150000
Ander anorganisch < 3700  -  
Calciumsulfaat (gips) < 3700  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 1200 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Henk de Weerd

Akkoord 
Rienko de Jong

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT98

MAPA Asbest
Derden

21/22-7-2020
92020007
92020007-012
060.38977/01.13

18 augustus 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
97,5 47,5

0 0
0 0
0 n.v.t.
0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

Opmerkingen
 

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

21 augustus 2020

Circular Economy &
Environment
Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht
Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto-kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van 
TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage 
geven van het TNO-rapport aan 
direct belanghebbenden is 
toegestaan. © 2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,498 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MIRA2
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 200 velden
Geanalyseerd volume 0,0033 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel 26000 21000 - 32000
Amfibool asbest <  920  -  
Totaal asbest 26000 21000 - 32000
Ander anorganisch < 920  -  
Calciumsulfaat (gips) < 920  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 310 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Bente ten Brug

Akkoord 
Henk de Weerd

Opmerkingen
Clusters en bundels van vezels gedetecteerd. 

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

8 december 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
0 n.v.t.

8 december 2020

Analyseresultaat vezel telling

84,5 4
0 0

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT50 - nr. 8

MAPA Asbest 
Derden

2 november 2020
92020008
92020008-001
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment

Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto‐kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage geven 
van het TNO‐rapport aan direct 
belanghebbenden is toegestaan. © 
2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,253 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MIRA2
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 200 velden
Geanalyseerd volume 0,0017 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 1800  -  
Amfibool asbest 53000 43000 - 66000
Totaal asbest 53000 43000 - 66000
Ander anorganisch < 1800  -  
Calciumsulfaat (gips) < 1800  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 610 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Bente ten Brug

Akkoord 
Henk de Weerd

Opmerkingen
Weinig matrix. Enkele clusters gedetecteerd.

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

8 december 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
0 n.v.t.

8 december 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
88 37

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT65 - nr. 6

MAPA Asbest 
Derden

2 november 2020
92020008
92020008-002
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment

Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto‐kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage geven 
van het TNO‐rapport aan direct 
belanghebbenden is toegestaan. © 
2020 TNO



Analysecertificaat Versie 2020.7.5

Bepaling concentratie asbest in lucht
Met scanning elektronenmicroscopie conform ISO 14966:2019 (M&M-005)

TNO Healthy Living RAPID
T.a.v. Suzanne Spaan
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Omschrijving opdrachtgever

Ordernummer opdrachtgever 
Bemonstering door
Bemonsterde hoeveelheid lucht 0,251 m3

Datum ontvangst
Dossiernummer TNO
Monstercode TNO
Projectnummer TNO

Scanning elektronenmicroscoop MIRA2
Analysedatum
Vergroting (telling) 2000 x 
Oppervlak van één beeldveld 0,0124 mm2 

Effectief filteroppervlak 380 mm2 

Aantal onderzochte beeldvelden 200 velden
Geanalyseerd volume 0,0016 m3 

Type vezel Aantal vezels (> 5 µm) Aantal vezels (≤ 5 µm)
Chrysotiel 
Amosiet
Crocidoliet
Overig amfibool asbest
Ander anorganisch
Calciumsulfaat (gips)

Chrysotiel < 1800  -  
Amfibool asbest 69000 57000 - 83000
Totaal asbest 69000 57000 - 83000
Ander anorganisch < 1800  -  
Calciumsulfaat (gips) < 1800  -  
nb. Analyse van 1 vezel komt overeen met een concentratie van 610 vezels per kubieke meter.

Uitvoerder:  
Bente ten Brug

Akkoord 
Henk de Weerd

Opmerkingen
 

Kwaliteitsborging
De analyses zijn onder de RvA-Testen-accreditatie (L-026) van TNO uitgevoerd, 
monstername valt niet onder de L026 accreditatie

8 december 2020

0 n.v.t.

Berekende vezel concentraties (vezels L>5µm, D<3µm, L/D>3)

Concentratie vezels in lucht Nominaal aantal v/m³ 95% betrouwbaarheids 
interval Poissoverdeling

0 0
0 0
0 n.v.t.

8 december 2020

Analyseresultaat vezel telling

0 0
112,5 50,5

SEM analyse

Opdrachtgever

Monstergegevens

STAT71 - nr.16

MAPA Asbest 
Derden

2 november 2020
92020008
92020008-003
060.38977/01.13

Circular Economy &
Environment

Princetonlaan 6-8

3584 CB  Utrecht

Postbus 80015

3508 TA  Utrecht

www.tno.nl

T +31 88 866 22 78

info@tno.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
foto‐kopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaand toestemming van TNO.

Indien dit certificaat in opdracht 
werd uitgebracht, wordt voor de 
rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en oprachtnemer 
verwezen naar de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan 
TNO, dan wel de betreffende 
terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst. Het ter inzage geven 
van het TNO‐rapport aan direct 
belanghebbenden is toegestaan. © 
2020 TNO
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