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Provtagningsanvisning för asbest i dammprov 
(torkningsmetod) 
 
Dammprov tas av vågräta ytor som det landat damm på. Provtagningsplatsen måste väljas på ett 

representativt sätt där dammet inte störts av luftströmmar (t.ex. nära öppna dörrar eller fönster). 

Analysresultaten anges i formen ja/nej och asbesttyp(er). I standard ISO 16000-27 

rekommenderas det tas åtminstone 3 prov av områden under 30 m2, åtminstone 5 prov av 30 – 

100 m2 och åtminstone 7 prov av områden 100 – 500 m2. 

Vid provtagning undvik spridning och inandning av dammet. Vid behov använd andningsskydd. 

Du behöver: 
a) slutbara påsar (t.ex. minigrip-påsar), 2 påsar/prov 

b) en penna eller markör 

Provtagning: 
1. Ta en 1 - 2 liters minigrip-påse och markera den med en klar identifikation. 

2. Vänd påsen ut-och-in och lägg din hand in. 

3. Torka damm ytor med påsen och försöka att samla dammet in i påsen (se upp för vassa 

kanter och andra saker som kan punktera påsen). 

4. Vänd påsen tillbaka och stäng den så att dammet stannar i påsen. 

5. Se till att det finns tillräckligt med damm i påsen så att du kan se ditt handavtryck när du 

håller påsen mot ljus. 

6. Lägg provpåsen in i den andra påsen. 

Leverans av prov till laboratoriet 
Top Analytica hittas i Old Mill – teknologifastigheten vid Bruksgatan 4, Åbo. Vår ingång ligger vid 

innergården efter parkeringsplatsen. Man kan hämta prov direkt till laboratoriet, posta det eller 

lämna det i vår postlåda utanför dörren.  Vårt laboratorium är öppet måndag till fredag klockan 

8.00 – 16.00. Beställningsblankett kan ifyllas på förhand eller när man hämtar proven. 

Om du skickar dina prov, ladda ner beställningsblanketten från hemsidan och lägg den i 

kuvertet/paketet med proven. Vår adress är: Top Analytica Oy Ab, Bruksgatan 4, 20540 Åbo. 

mailto:asbestitiimi@topanalytica.com


 

Top Analytica Oy Ab, Bruksgatan 4, 20540 Åbo, asbestitiimi@topanalytica.com, 044 787 4845 

 

mailto:asbestitiimi@topanalytica.com

	Du behöver:
	Provtagning:
	Leverans av prov till laboratoriet

