SKADEteknik er certificeret i at udtage og analysere på Mycometer prøver for
skimmelsvamp både ved overfladeangreb i materialer samt ved sporespredning via luften.
Vi er ligeledes certificeret i at udtage og analysere på Bactiquant prøver for bakterier på
bygningsoverflader efter f.eks. brud på faldstamme, oversvømmelse via kloak o.lign.
SKADEteknik har investeret i analyseudstyr og kan som noget nyt, nu analysere prøver
samme dag de er taget. Med andre ord, du kan få svar samme dag som du bestiller os til at
køre ud og tage en prøve ved f.eks. hastesager, følsomme sager e.lign., på om der er
skimmelsvamp i en beboers lejlighed.
Vi kan udføre 4 forskellige typer af prøver:
Mycometer Surface er til det hurtige svar på om
der er skimmelsvamp eller ej på en overflade i en
bygning hvor der er observeret plamager der
kunne være skimmelsvamp. Prøven kan ligeledes
anvendes som kontrol og dokumentation efter
skimmelsanering.
Mycometer Air er prøven der er sublim i sin anvendelse ved mistanke om skimmelsvamp i et
hjem, hvor der ikke ses synlige tegn på skimmelangreb. Det kan være beboeren er generet ved
ophold i lejligheden og man ved ikke hvorfor. Her er prøven et godt værktøj til at undersøge
om der kan være problemer i boligen.
Mycometers analyse udstyr kan ligeledes benyttes til at kigge på materialeprøver. Vi kan
analysere på om der er skimmelsvampesporer i f.eks. puds eller isoleringsmaterialer.
Bactiquant Surface er en prøve der anvendes til
kontrol af bygninger efter kloakskade,
oversvømmelse efter skybrud, brud på faldstamme
e.lign. Prøven giver svar på om der er bakterier på
bygningsoverfladerne efter skaden. Kan ligeledes
benyttes til at dokumentere om der er desinficeret
tilfredsstillende efter sådanne skader. Bakterier kan
gøre folk syge, så det er vigtigt at dokumentere
tingene er ok, især i børneinstitutionen f.eks.

Skal vi udtage og analysere en prøve
for dig, så kontakt Bo fra
SKADEteknik på tlf. 21 97 24 97.

