Asbestanalys formulär
(Beställning av undersökning av asbestinnehåll)
Provsvaret sänds till
Kontaktperson:

Telefon:

Företag:

E-post:

Adress:
Faktureringsadress / mail:

Provtagningsplats:
Litt. nr: / Projekt. Nr:

Normal Asbestprov (provsvar lämnas 3 arbetsdagar från ankomst, dvs. ankomst mån f.m. ger svar tors f.m.)
Express Asbestprov (provsvar lämnas inom 24 timmar)
Prioriterat Asbestprov (Inlämnat prov prioriteras för snabbare analys. Provsvar lämnas enligt 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 www.evema.se
Inskickat materialprov ligger som grund för analyserat resultat.
Prov nr

Materialtyp

Provtagningsställe

Lab

Datum och underskrift:
Prov bedöms i 640 X förstoring (PLM/PCM Mikroskop)
Post: Evema AB, 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,
klinkerfix & fog, rörisoleringar, ventilationsanläggningar, skruvpluggar, takpannor, takpapp, väggskivor,
tätmassor/fogmassor, fönsterkitt & 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. En fyrkant på 3-5 cm är lagom.
Är det i pulverform ca 2-3 matskedar. (Gäller även lim)
Matta. Ta även med prov på limmet under. (Analyseras som 1 prov om det är från samma rum)
Kakel & Klinker. Ta med både fix & fog i provet. (kakelfix/klinkerfix & fog från samma bit är 1 prov).
Rörisolering (tänk på att ta med alla lager ända in till röret).
Vi analyserar alla provbitar var för sig för att kunna fastställa var asbesten sitter.

Tänk på att rengöra verktygen mellan varje provtagning för att undvika att proverna blir kontaminerade (smittade).

Vid paketering av prov är det bra att tänka på:
Lägg proverna i plastpåse eller något annat tätslutande 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.
•
•
•
•
•
•

Vid vassa prover (t.ex Kakelbit) vaddera gärna provet så att det inte går sönder i posthanteringen.
Undvik att tejpa in prover i “silvertejp” eftersom vi riskerar att förstöra provet vid öppning.
Skicka Asbestanalys formulär & asbestproverna i frankerat vadderat kuvert gärna Jiffy påse.
Det går bra att skicka flera prover i samma ytterkuvert (jiffy påse). Notera på beställningsblanketten & provpåsar
med prov 1, prov 2 osv.
Vid expressprov meddela gärna att prov är på väg för en snabbare hantering.
Vi hör av oss om vi anser att provmängden är för liten/felaktigt utförd för säker analys.

Inlämning av asbestprover
Skicka gärna med post och i vadderat kuvert tillsammans med Asbestanalys formulär.
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, PAH, Bly, Krom, Mögel m.fl analyser. Evema AB utför inte själv dessa
analyser men kan vid behov vara behjälplig vid avlämnande och tolkning av resultatet från godkänt laboratorium.

Post: Evema AB, 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)

