
B E L A N G R I J K E   M E D E D E L I N G 

         Dordrecht, 5 oktober 2017 

 

Geachte relatie, 

 

Wij willen u als relatie van Eurogrit informeren over het volgende: 

We hebben aanwijzingen dat er in ons product Eurogrit, een aluminium silicaat (smeltslak) 
straalmiddel, asbestvezels terecht gekomen zijn. Het gaat hierbij om asbest van het type chrysotiel 
ook wel “witte asbest” genoemd. Wij hebben dit gemeld bij overheidsinstanties en een onafhankelijk 
en gecertificeerd bedrijf opdracht gegeven om nader onderzoek te doen. 
 
Dat betekent dat het product Eurogrit, een aluminium silicaat (smeltslak) straalmiddel, uit voorzorg met 
onmiddellijke ingang op geen enkele manier door u mag worden gebruikt, verwerkt of doorgeleverd. 
 
Verder moet dit product dusdanig worden opgeslagen dat het niet verder kan worden verspreid. 
Gesloten verpakkingen dienen gesloten te blijven. Het advies is om eventueel geopende verpakkingen 
stofdicht af te dekken, volgens de regelgeving voor omgang met asbesthoudend materiaal. 
 
We willen u vragen om ons te laten weten hoeveel voorraad van dit product en in welke 
verpakkingseenheden bij u aanwezig is. Zou u ons daarnaast ook kunnen laten weten hoeveel u de 
afgelopen drie maanden van dit product heeft verbruikt, op welke locatie dat was en aan wie u dit 
product eventueel hebt doorgeleverd? Als u het product heeft doorgeleverd aan afnemers, verzoeken 
wij u om hen zo snel mogelijk om een kopie van deze brief door te sturen. 
 
U kunt de gevraagde gegevens, doorgeven aan onze afdeling Customer Service, telefoon nummer: 
078-6546777 / sales.eurogrit@sibelco.com. Daar kunt u terecht met eventuele vragen. Wij zullen u zo 
spoedig mogelijk informeren hoe met de aanwezige voorraad verder moet worden omgegaan.  
 
Wij willen u tevens informeren dat wij u de volgende alternatieve producten kunnen aanbieden vanuit 
onze fabriek in Dessel, België: 
 

 Bekagrit ijzer silicaat (koper slak grit) 

 Scorex calcium silicaat (blast furnace slag) 

 Green Lightning Olivine 
 
 
We betreuren het ongemak en bieden u daarvoor onze verontschuldigingen aan. 
 

Met vriendelijke groet, 

EUROGRIT BV 

 

Jeroen Keswiel 

Business Line Manager Abrasives 

mailto:sales.eurogrit@sibelco.com

