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Udført af: 
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MycoMeter®-Surface/Air/Materiale Rapport 

Adresse for 
prøveudtagning  

 

Kontaktperson    

Debitor og mail til 
faktura og rapport  

Dato for 
prøveudtagning 

 

Prøve udtaget af  

Evt. beskrivelse af 
rapportformål 

 

Evt. kort 
bemærkning 

 

 

Data for udtagning 

Prøvenr. Prøve udtaget på / lokale Bemærkning 
   1   

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 

 

 

 

Send evt. facadefoto pr. mail til din 
rapport: info@skadeteknik.dk 



Side: 2 (2) 
Vores sagsnr.: ________ 
Rekv.-/skadenr.: ______ 
Rapportdato: ________ 

Laboratorie analyse 
 
Udført af: 
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Vejledning i prøvetagning. Følg instruktionerne beskrevet i nedenstående afsnit:  

1. Forseglingen på den sterile vatpind brydes ved at dreje det grønne låg.  

2. Vatpinden vædes én gang i den sterile dyppevæske inden afvaskning af prøvestedet (beholder med 
væske)  

3. Hold fast om vatpinden med fingrene mindst 2 cm fra vattet. Vask arealet i det selvklæbende arealmål 
grundigt med vatpinden. Vatpinden skal roteres for at fordele prøven på så stor en overflade af vattet 
som muligt. Hold vatpinden i en lav vinkel i forhold til overfladen.  

4. Sæt vatpinden tilbage i hylstret indtil analysen skal foretages. Prøverne kan opbevares i op til en uge 
før analyse. Den sterile opløsning indeholder et stof (biostat), som forhindrer vækst i prøven under 
opbevaring. Det anbefales dog, at prøver sendes til analyse så hurtigt som muligt efter prøvetagning.  

Skimmelsvampe vokser ofte på ikke-synlige steder af materialer såsom bagsiden af tapet eller gipsvægge, 
men ses også vokse på overflade af forskellig materialetype. Det er af største vigtighed, at vatpinden kommer i 
fysisk kontakt med den formodede skimmelsvamp. Den formodede skimmelsvamp på overfladen skal 
overføres til vatpinden, og overfladen skal forekomme ren efter prøvetagning.  

Opbevar testpindene i køleskab indtil de skal bruges. 

Send de udtagne prøver inkl. rapport udfyldt med: 

• Rekvisitions- eller skadenummer 
• Adresse for prøveudtagning 
• Dato for prøveudtagning 
• Prøve udtaget af 
• Prøve udtaget på bygningsdel / i lokale 
• Kontaktperson og fakturaoplysninger inkl. mail til faktura og analyserapport. 

 

Husk at notere prøvenummer på testpindene. 

* For hurtig ekspedition, venligst send SMS på tlf. 21972497 at der er prøver på vej i posten. 

Send prøverne til: SKADEteknik, Brandstrupsgade 12, kl., 9000 Aalborg. Husk porto og send gerne med quickpost. 


