Vær obs på at prøvetaking kan frigjøre mikroskopiske asbestfibre i luften. Følg derfor
instruksen nøye.
Dersom det er påvist asbest, husk følgende: ASBESTSANERING BØR UTFØRES AV KVALIFISERT
PERSONELL! ALS Laboratory Group tar ikke ansvar for eventuelle helseskader eller
erstatninger i forbindelse med spredning av asbest som følge av privat sanering av asbest.
Avfallsmottakene har egne rutiner og regler for håndtering av asbestholdig materiale.
Kontakt mottaket eller sjekk deres web-side for tips i forbindelse med dette.







Zip poser (2 per prøve)
Tusj
Hansker
Tapetkniv
Adressert frankert konvolut

Merk: Du kan ikke se på et materiale at det inneholder asbest eller ikke. Derfor må alt
mistenkelig materiale behandles som om det inneholder asbest.












Bruk engangshansker eller vask hendene godt etter prøvetaking.
Skru av vifter og klimaanlegg for å minimere spredningen av evt. fibre som løsner
under prøvetaking.
Ikke påvirk materialet mer en nødvendig for å ta en prøve.
Før en prøve tas, fukt materialet med vann. Vannet vil redusere muligheten for at
fibre spres i luften.
Kutt eller skrap forsiktig av en bit av materialet. Følgende mengder er tilstrekkelig for
analyse:
o For myke materialer (som kan knuses i hånda): En teskje.
o For harde materialer (for eksempel gulvfliser): Ca. 2*2 cm (min. 3 cm2).
Legg prøven i første posen, uten å spre fibre/støv på utsiden av posen. Legg den i
neste pose og merk posen med ønsket prøvenavn (Så kort navn som mulig), eks.
«Fuge-soveromsvindu».
Legg posen tilbake i den frankerte konvolutten.
Bruk fuktig papir til å rengjøre området hvor prøven ble tatt.
Fest teip, eller evt. tett med ny fugemasse, på området hvor prøven ble tatt for å
hindre spredning av fibre.
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Utstyr til prøvetaking vaskes godt med mye vann, evt. støv kan skylles ned i vasken.



Behandlingstid er 10 dager fra prøven er motatt. Dersom du ønsker raskt svar,
anbefales det å bruke ekspresstjenesten til posten.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål: https://www.asbesttest.no/FAQ
Har du flere spørsmål, ring +47 22 13 18 00.

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
PB 643 Skøyen,
0214 Oslo

Besøksadresse Oslo:
Drammensveien 264,
0283 Oslo
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Besøksadresse Sarpsborg:
Yvenveien 17
1715 Sarpsborg

Prøvetaking av asbest for
privatkunder
TRO

OKK35/SOP-0783
2020-07-12

2.0
2(2)

