Provtagningsanvisning för asbest i materialprov:
Asbest är en grupp karcinogena, fibriga mineral, som kan leda till sjukdomar i andningsorganen vid
inandning. Asbestmineralen spjälkas lätt upp och skapar små fibrer som sprids i andningsluften. De
farliga asbestfibrerna förekommer i damm och kan inte ses med blotta öga. När du tar ett
asbestprov skall du alltid anta att det finns asbest i provet. För säker provtagning rekommenderas
användning av lämplig skyddsutrustning.
Vanligaste materialprov är fäst- och fogmassor för kakelplattor, takmaterial, målfärger, byggskivor,
plastmattor och deras lim. I samband med provtagningen måste man komma ihåg att det ofta
finns flera materiallager i ett prov, var av ett eller flera kan innehålla asbest (t.ex. en gammal
matta eller fästmassa under det nya golvet). Om du gör din egen renovering och är osäker på vad
du gör, kontakta asbestspecialiserade företag och fråga om asbestkartläggning.

Asbestprovtagning:
En provbit med storleken av en tändsticksask är passlig för material i fast form (t.ex. kakel och
mattor) och en matsked är passligt för material i pulverform (t.ex. fäst- och fogmassor). Ta
materialprovet på ett sätt som avger så lite damm som möjligt. Rengör provtagningsverktygen
noggrant mellan provtagningarna för att undvika kontamination mellan proverna.
Du behöver: En kniv, en mejsel eller sax för att lösgöra en provbit. När du tar provet
rekommenderas användning av skyddsutrustning, t.ex. skyddshandskar och munskydd (med P3filter). Lägg varje prov i skilda påsar och markera påsarna med en enkel identifikation (t.ex. ASB 1,
ASB 2 etc.). Fyll i beställningsblanketten och skicka provet till oss.
I korthet:
1. Lösgör en bit av materialet som skall analyseras och sätt det i en slutbar plastpåse.
2. Lägg provpåsen i en annan plastpåse och markera den med en enkel identifikation (t.ex.
ASB 1).
3. Om du har flera prov, lägg varje prov i egna plastpåsar. Man får inte kombinera prov!
4. Slutligen laga alla provpåsar i en slutbar plastpåse
5. Fyll i beställningsblanketten, som du kan ladda ner här.
6. Ta med eller skicka proven med beställningsblankett till oss.
7. Resultatet kommer per mail eller per telefon.
Vår adress:
Top Analytica Oy Ab
Bruksgatan 4
20540 Åbo, Finland
Om det finns några osäkerheter i provtagning, kontakta vår laboratoriepersonal.
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