FACTSHEET BATTERYSPRAY METHODE

Voorwaarden saneren asbesthoudende (chrysotiel) pakkingen in Risicoklasse 1
De Batteryspray methode is een best practice werkmethodiek voor het saneren van asbesthoudende pakkingen. Het werkprotocol
is opgenomen in de SMA-rt en conform de Nederlandse wet- en regelgeving.
Asbesthoudende flenspakkingen mogen in een Risicoklasse 1 worden gesaneerd, mits men aan de volgende voorwaarden voldoet:
•
•
•
•

Certificering Veilig Saneren met Batteryspray
Saneren met voorgeschreven equipment en benattingsproduct
Uitvoeren conform het in SMA-rt opgenomen werkprotocol
Waarborgen via Batteryspray App

Saneren conform de Batteryspray methode levert een aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing op o.a. inzet eigen personeel
versus externen, stilstandtijden, inventariseren, containmentbouw en vrijgaven.
Certificering Veilig Saneren met Batteryspray
Om conform de Batteryspray methode te kunnen en mogen saneren dient men de training te volgen en 2-jaarlijks te herhalen. Het
werkprotocol schrijft voor dat er te allen tijde 2 getrainde personen aan een flens werken, kosten € 249,50 p.p. excl. BTW.
Optioneel bieden wij de cursus Asbestherkenning (SOG) aan. Deze geeft inzicht in de vormen en toepassingen van asbest in de
industrie, kosten € 200,-- p.p. excl. BTW. Alle certificaten zijn opgenomen in de Batteryspray App.
•
Training duurt van 09.00-15.00 uur, indien incl. asbestherkenning tot 17.30 uur
•
Incl. lunch, certificaat, etiket veiligheidspaspoort en opname in de Batteryspray App.
•
Minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers per training
•
Vaste trainingslokatie Zevenbergen, bij In Company volgen meerkosten
Voorgeschreven equipment en benattingsproduct, basisset:
Batteryspray PRO (EX versie optioneel)
BS Multi Tools set van 3 stuks
BS Filter
Trechtertankfilters pak a 50 stuks
PRO Battery 24v 10AH incl. lader
PRO Productslang incl. knel- en snelkoppeling v.a 10M
Diverse lekbakken
Absorptiedoeken
BS Wetting Agent (20L Jerrycan)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2495,-1665,-200,-17,00
405,-213,-- vanaf prijzen
400,-- vanaf prijzen
74,70 vanaf prijzen
7,45 L / € 149,-- 20L

Gemiddeld verbruik per te saneren flens is 3 tot 5 L. Afname IBC (1000L) mogelijk.
U bent niet verplicht om met door Batteryspray ontworpen en geteste lekbakken te werken. Echter dient conform het werkprotocol
altijd een opvangvoorziening te worden geplaatst. Batteryspray lekbakken zijn ontworpen aan de hand van praktijksituaties en in
80 tot 90% van de situaties van toegevoegde waarde voor het uitvoerend personeel.
Waarborgen met de Batteryspray App.
Om de te gebruiken werkmethode te borgen, schrijft Batteryspray een toetsingsprotocol voor. Dit protocol dient voorafgaand en na
afronden van de werkzaamheden aantoonbaar gecontroleerd te worden middels de Batteryspray App. In de app legt uw de
uitgevoerde werkzaamheden, voor- en na inspectie, conform wet- en regelgeving vast. Starttarief is € 425,00 euro voor 50
rapportages.
Wilt u meer weten, bestellen of reserveren?
Neem dan gerust contact met ons op via info@batteryspray.com of bel naar 085-0041347.
Genoemde prijzen zijn excl. BTW.
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