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Bahan Berbahaya dan 

Beracun mamasukkan 

asbes sebagai bahan 

berbahaya dan beracun.

Jauhkan 
anak-anak dan 

orang dewasa dari 
asbes yang rusak.

Cegah agar debu asbes 
tidak beterbangan di 
udara dan jaga agar 
asbes tetap basah.

Tahukah Anda?
Ketika asbes rusak, hancur, 
dipotong, dibor/dilubangi, 
atau dibakar, maka akan 
melepaskan serat-seratnya 
ke udara, yang bila 
terhirup pernapasan 
akan sangat 
berbahaya bagi 
kesehatan kita dan 
anak-anak kita.

Serat asbes yang 
terhirup pernapasan akan 
menyebabkan 
asbestosis atau melukai 
jaringan pada paru-paru
Kanker paru-paru dan 
mesothelioma atau kanker 
yang menyerang membran 
mesothelium.

BAHAYA ASBES
Serat asbes dari pecahan limbah asbes sangat berbahaya

Apa Itu Asbes?
Asbes berasal dari 
batuan alami berserat, 
hasil dari penambangan. 

Asbes sering 
digunakan untuk 
atap dan langit-langit 
bangunan.

Serat asbes sangat 
bebahaya bagi 
kesehatan bila 
terhirup manusia.



BAGAIMANA JIKA RUMAH SAYA
MASIH MEMAKAI ASBES?
Jika atap atau langit-langit di rumah anda masih memakai bahan 
asbes, disarankan untuk melapisinya dengan cat atau 
bahan lem untuk mencegah terlepasnya serat asbes ke 
udara.

Gunakan cat cair yang banyak agar meresap ke dalam 
asbes, terutama di bagian yang dipaku, sambungan, atau 
yang bergesekan.

Ulangi pengecatan dengan cat 
yang kental untuk memastikan 
serat asbes terikat dan tidak 
mudah terlepas.

HATI-HATI DENGAN BAHAN ASBES!
Mohon membagikan informasi penting ini 
kepada keluarga dan teman-teman anda.

JANGAN MENGGUNAKAN ATAP 
BERBAHAN ASBES
Daerah kita sering terjadi gempa dan angir ribut, 

karenanya penggunaan asbes tidak aman untuk 

seluruh anggota keluarga kita. Gunakan bahan-

bahan yang bukan asbes 

untuk atap dan langit-langit 

rumah kita.

Jaga agar 
asbes tetap 
basah 
Lindungi diri 
dari debu 
serat asbes. 

 Semprot asbes
dengan banyak air saat 

menanganinya untuk 
mencegah debu asbes 
beterbangan di udara.

Terutama untuk anak-anak.

Hindari 
kontak 
langsung 
dengan 
asbes.

Saat menangani 
asbes, pastikan
anda memakai 
sarung tangan, masker, 
pelindung mata, pakaian 
pelindung debu (dari plastik). 
Cuci peralatan setelah 
memakainya.

LINDUNGI KELUARGA ANDA!!
Jangan menggunakan 
asbes rusak untuk pagar 
atau fungsi lain
Buanglah limbah asbes 
dengan cara yang benar 
dan aman.

Tutup asbes yang rusak
dengan plastik agar tidak 
hancur terurai angin dan 
air. 

Pastikan agar 
debu serat 
asbes tidak 
beterbangan 
di udara.

Jangan membiarkan 
anak-anak bermain

di dekat bahan 
asbes yang 
rusak/hancur.Jangan menggunakan 

bahan asbes yang sudah 
rusak.

Buanglah Asbes 
ditempat yang aman
Pendamlah cukup 
dalam supaya tidak 
digali lagi.
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