Beställning av undersökning av asbestinnehåll
Provsvaret sänds till
Kontaktperson:

Telefon:

Företag:

E-post:

Adress:
Faktureringsadress om
annan än ovanstående:

Provtagningsplats:
Litt. nr: / Projekt. Nr:

Normal (provsvar lämnas inom 3 arbetsdagar från ankomstdagen, dvs. ankomst måndag f.m. ger svar torsdag f.m.)
Express (provsvar lämnas inom 24 timmar, eller efter överenskommelse)
Blanketten ifylles och insändes tillsammans med prov. Varje prov skall förpackas i separat plastpåse (helst av ”blixtlås” typ).
Proverna skall packas i vadderat kuvert och skickas till nedanstående adress. Läs mer om asbest på evema.se
Inskickat materialprov ligger som grund för analyserat resultat.
Prov nr

Materialtyp

Provtagningsställe

Lab

Datum och underskrift:
Prov bedöms i 500 X förstoring (Ljusmikroskopi med faskontrast och polarisation)
Post: Box 2866, 187 28 Täby

Tel: 08-756 4095

Droppoint: Stora Askens väg 16, 183 65 Täby

Mob: 070 797 2274 (Eva-Marie)

Email: info@evema.se

Mob: 070 646 0507 (Andreas)

INFORMATION OM PROVTAGNING
Asbest förekommer i många vitt skilda material. I Byggnader sitter asbesthaltigt material ofta i mattor & lim, kakel fix
o fog, rörisoleringar, ventilationsanläggningar, skruvpluggar, takpannor, takpapp, väggskivor, tätmassor/fogmassor,
fönsterkitt och tak och fasadplattor (eternit) m.m.

När man tar ett prov är det bra att tänka på att provet ska vara:
•
•
•
•
•

Representativt och inte för stort. 3-5 cm stor bit är lagom.
Är det i pulverform ca 2-3 matskedar.
Matta. Ta även med prov på limmet under. (Analyseras som 1 prov från samma rum)
Kakel & Klinker. Ta med både fix och fog i provet. (kakelfix/klinkerfix & fog från samma platta är 1 prov)
Vi analyserar alla provbitar var för sig för att kunna fastställa var asbesten sitter.

Om flera materialprover tas tänk på att rengöra verktygen för att undvika att proverna blir kontaminerade (smittade).

Vid leverans av prov är det bra att tänka på:
Lägg proverna i plastpåse eller något annat tättslutande material. Gärna i påse av blixtlås typ
eller Zip-påse. Är det mer än 1 materialprov så skall varje prov ligga i egen påse så de inte ”smittar” varandra.
•
•
•
•

Undvik att tejpa in prover i “silvertejp” eftersom vi riskerar att förstöra provet vid öppning.
Skicka beställningsformulär och asbestproverna i frankerat vadderat kuvert gärna Jiffy påse.
Vid expressprov meddela gärna att prov är på väg för en snabbare hantering.
För garanterad leverans av expressprov använd budtjänst, då posten kan levereras sent ibland.

INLÄMNING AV ASBESTPROVER
Skicka gärna med post och i vadderat kuvert tillsammans med analysformulär.
Post: Evema Miljö & Kemi AB, Box 2866, 187 28 Täby
Det går också bra att lämna prover direkt till vår ”Droppoint” för registrering vid kontoret:
Stora Askens väg 16, 183 65 Täby.
Öppettider: Droppoint/Kontor

8:00 -18:00

(Måndag - Fredag)

Asbest i Damm (på vanlig kontorstejp), PCB och PAH analyser. Evema AB utför inte själv dessa analyser men kan vid
behov vara behjälplig vid avlämnande och tolkning av resultatet från godkänt laboratorium.

ANALYSFORMULÄR FINNS FÖR UTSKRIFT I PDF PÅ VÅR HEMSIDA WWW.EVEMA.SE
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