
AST biedt de hoogste kwaliteit 
in apparatuur en hulpmiddelen 
voor asbest- en bodemsanering

www.ast.nl



Mobiele deco-units  √ √
• Energievoorziening lucht en water: diesel
• Energievoorziening verlichting en pomp: elektrisch (12V accu’s) 
• 1 dag selfsupporting, ’s nachts opladen, (220V)
•  Voorzien van wasbak en mogelijkheid voor aansluiten  

buitendouche of laarzenwasser
• Alle waterleidingen binnen: dit voorkomt vorstschade
•  Keuze uit 3 of 4 meter lengte  

(afhankelijk gewenste douchecapaciteit)

Laarzenwasser  √
• Robuuste laarzenwasser, bediening met kogelkraan
• GEKA aansluiting 

Decontaminatie personendouches  √
• Inclusief douchekop en GEKA aansluiting afvoer 
• Opbouw uit panelen, vrije keuze positie deuren 

Keuze afmetingen 3 kamerdouche
• 300x100x198 cm (100x100x198 cm per eenheid)
•  225xx750 x200 cm (750x750x200 cm per eenheid), opbouw  

zonder losse verbindingselementen

Materiaalsluis  √
• 2-kamer sluis
• Toegang vuile zijde kunststof flappen, schone zijde deuren
• Afmetingen binnen 178 x 88 x 219 cm, buitenzijde 180x 90 x 223 cm
• Voorzien van GEKA aansluiting voor de  douchekop en nevelbuis
• GEKA aansluiting voor afvoer naar waterfiltersysteem (excl.)

Waterblok  √
• Ten behoeve opwarmen douchewater en filteren afvoerwater
• Altijd nieuwe filters
• Inclusief slangenset

Boilersysteem, onafhankelijk watertoevoer:
• D25, 2-persoons, inhoud 25 liter, 2-trapsfilter, 230V
• D110, 2 tot 4-persoons, inhoud 110 liter,  2-trapsfilter, 230V
• D130, 4 tot 6-persoons, inhoud 130 liter, 3-trapsfilter, 230V 

Doorstroomboiler, afhankelijk watertoevoer:
• WMS400, >6-persoons, 3-trapsfilters, 400V

Waterfiltersysteem  √
• Ten behoeve van filteren afvalwater
• 3-traps filtersysteem, 230V, GEKA aansluiting, type aan/uit

Wielwasinstallatie  √
DK-G03EX, voor reiniging onderzijde en banden van vrachtwagens:
• Capaciteit 150 – 250 vrachtwagens per dag
• Bij nadering automatisch in werking
• Geschikt voor voertuigen tot 280cm breed
• GEKA aansluiting, stroomvoorziening 400V, 63A
• Eenvoudig te (ver)plaatsen

√ Asbestsanering        √ Bodemsanering

AST is al decennialang de toonaangevende verhuurder op het gebied 
van apparatuur en hulpmiddelen voor het veilig werken met gevaarlijke 
stoffen. Onze expertise en ons productassortiment is vooral gericht  
op de asbest- maar ook bodemsanering. Het leveringsprogramma 
bestaat o.a. uit:

• Onderdrukunits   
• Stofzuigers
• Waterverzorgingssystemen
• Decontaminastiesystemen   
• Materiaalsluizen  
• Adembescherming (motorondersteund)
• Wielwasinstallaties

AST staat tevens voor deskundig advies, flexibiliteit, en een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding. De voordelen van het huren van apparatuur: 
 
• Geen investeringen in apparatuur
• Geen opslagruimte nodig
• Geen onderhouds- en beheerskosten
•  Altijd beschikking over de juiste en goed onderhouden apparatuur  

met certificaat
• Alleen kosten als er opbrengsten zijn
• Ongeacht de grootte van het werk, altijd apparatuur beschikbaar
• Deskundig advies met doordachte oplossingen
• Totale ontzorging

Verhuur
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• Meetapparatuur voor gas, bodemvocht en onderdruk 

• Afvalzakken en glovebags 

• Folie en tape 

• Signalisatie (stickers, afzetband en borden)

• Onderdrukapparatuur

• H-stofzuigers

• Decontaminatie en watermanagementsystemen 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Weggooikleding

• Adembescherming

• Decounits

• Wielwasinstallaties

Verkoop

AST is dealer van o.a.:

Op al onze prijsopgaven, transacties en leveringen zijn onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden 

van toepassing, welke op 7 april 2011 zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 

en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.



ISO 9001 is een instrument 
voor kwaliteitsverbetering.

Het juiste advies voor  
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kwaliteit en expertise 
voor onderhoud.

Met Onze Keus producten 
maakt u de juiste keus. 

Kopen, huren of huurkoop. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week  
bereikbaar via 010 - 497 10 00.

wielwasinstallatie

www.ast.nl
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Onderdrukapparatuur  √
• Traploos regelbaar
• Altijd schone voor- en tussenfilters 

•   D60, capaciteit 600 m3/u  
Stroomvoorziening 230V, 170W 
Afmetingen lxbxh 56x40x40 cm, filter 30,5x30,5 cm,   
Ø15cm slangaansluiting

•  D100, capaciteit 900 m3/u  
Stroomvoorziening 230V, 550W 
Afmetingen lxbxh 92x40x40 cm, filter 30,5x30,5 cm,   
Ø15cm slangaansluiting

Verrijdbaar
•  D305, capaciteit 2000 m3/u  

Stroomvoorziening 230V, 1,5 kW 
Afmetingen lxbxh 93x42x84 cm, filter 61x30,5 cm,   
Ø30cm slangaansluiting

•  D610, capaciteit 5000 m3/u  
Stroomvoorziening 230V, 3kW 
Afmetingen lxbxh 102x69x85 cm, filter 61x61 cm,   
Ø45cm slangaansluiting

•  D25000, capaciteit 25000 m3/u  
Stroomvoorziening 400V, 18,5kW (5-polig) 
Afmetingen lxbxh215 x 167 x 224 cm,  gewicht 1220 kg

Containeruitvoering 
•  D50.000, 50.000 m3/u  

Stroomvoorziening 400V, 22kW, 5-polig 
Afmetingen lxbxh 304x250x266 cm, gewicht ca 2200kg

•  D100.000, 100.000 m3/u  
Stroomvoorziening 2x400V, 2x22kW, 5-polig 
Afmetingen lxbxh 611x250x266 cm, gewicht ca 4200kg

Onderdrukmonitor  √
Aircontrol, 1-punts montitor
• Printeruitvoering
• Stroomvoorziening 230V
• Inclusief 2 meter meetslang

Stofzuigers  √
H stofzuigers geschikt voor het zuigen van asbestvezels, inclusief zuig-
stang en zuigmond, optioneel ander zuigstukken
•  HZQ2002, tankinhoud 4 liter  

Stroomvoorziening 230V, 1kW, zuigvermogen 156 m3/u
•  HZDQ752, tankinhoud 35 liter 

Stroomvoorziening 230V, 2kW, zuigvermogen 295 m3/u

Adembescherming  √ √
Motoraangedreven masker. Bedrijfsduur 8 uur zonder opladen.
•  Proflow, geschikt voor schroeffilters (2x) en ook combinatiefilters, 

flow 160 l/min
•  Powerpak, geschikt voor inlegfilters, speciaal bij hoge concentratie 

schadelijke deeltjes, flow +/- 130 l/min

Leeflucht vanuit compressor 
•  QAir CP 0035, persluchtdroger voor 2 personen,  

Inclusief koppelslangen (2x), stroomvoorziening 230V 0,16kW,  
luchtopbrengst 580 l/min

•  GV 34-11 ademlucht voor 1 persoon (i.c.m. QAir CP 0035),  
Stroomvoorziening 230V, 2,2kW, luchtopbrengst 350 l/min

Leeflucht compleet (compressor met droger)
•  PS 1005 ademlucht voor 3 personen,  

Stroomvoorziening  400V, 0,55kW, luchtopbrengst 1200 l/min 
•  PS 1011 ademlucht voor 6 personen,  

Stroomvoorziening  400V, 0,66kW, luchtopbrengst 1800 l/min 
•  Autonome ademlucht voor 4 personen (dieselgestookt),  

CO en CO2 filtering, 1000 l/min

RAS Asbestos leefluchtset bestaat uit volgelaatmasker,  
een overdruk automaat, een voedingsslang met een CEJN  
snelkoppeling en een bandolier.

Gasdetectie  √
Gasmonitor voor signalering en alarmering 
•  5-gas monitor:  O2, CO, H

2
S, LEL (brandbare stoffen) en  

VOC (koolwaterstofverbindingen). 
•  alarmwaarden instelbaar
•  visueel en/of akoustisch alarm 

Bodemvochtmeter  √
TDR 100 bodemvochtmeter, meet vochtgehalte in bodem tot 12cm  
diepte. Middelt waarden. Zeer robuust met RVS meetstaven

√ Asbestsanering        √ Bodemsanering
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AST Holland B.V.
Stolwijkstraat 99 
3079 DN Rotterdam

T  010-497 10 00
F  010-497 10 10
E  info@ast.nl

Bergsma Leek BV
Kapteynlaan 3
9351 VG Leek

T  0594-64 25 29
F  0594-64 23 13
E  info@bergsmaleek.nl 

De vertrouwde kwaliteit  
van AST apparatuur  

ook te huur in:

www.ast.nl


