
För att säkerställa en säker och kvalitativ hantering måste prover som skickas till laboratoriet vara packade 

på rätt sätt. Det innebär att proverna är väl förslutna i dubbla, separata zippåsar samt separerade från 

följesedeln. Märk kuvertet med ”A-LAB” för att säkerställa snabb hantering. 

Dubbla lufttäta zip-påsar. 
Eurofins Pegasuslab erbjuder gratis påsar 
inför provtagning. Kontakta kundsupporten 
på 010-490 82 50 

Inte dubbla påsar. 
Provet är inte packat lufttätt om: 

Tydlig provmärkning med permanent penna. Prov sorteras 
och grupperas med samma nummerföljd som på 
analysbeställningen. 

Provmärkningen är svårläst, 
oläslig eller saknas helt. 

Minsta provmängd: 3 cm fog, 3 matskedar fix eller 
5x5 cm platta/matta/skiva. 
Proven ska vara representativa för resten av materialet 
på provplatsen. 

Otillräcklig provmängd för 
att genomföra analysen. 

...påsen är försluten med knut, snörd 
med buntband, tejpad, häftad eller 
liknande. 
...provet är i ett kuvert eller inlindad i 
exempeltvis aluminiumfolie eller papper. 

Provet överrensstämmer med 
packningsinstruktionen. 

Prover som inte uppfyller villkoren kommenteras med avseende 
på kvalitén på provsvaret i resultatrapporten. 

Om   provet   är   felpackat   påförs   en   avgift   för   den   extra 
hanteringen som detta medför. 

Packningsinstruktion asbestprover i material 
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MATERIALPROVTAGNING FÖR ASBEST I MATERIAL 
 
 
Provmängd 
För att genomföra en korrekt analys av asbest i material behövs cirka 3 cm av fog eller 3 
matskedar av fix. För liknande byggnadsmaterial behövs liknande mängd.  
Plattor, mattor och skivor bör vara minst 25 cm2 stora, exempelvis 5*5 cm, helst mer. 
 

Att tänka på 
Om du tar flera materialprover skall du rengöra verktygen med engångsservett eller 
liknande mellan provpunkterna. 
 
Om du tar ett prov på golvmatta, tänk då på att om limmet ska analyseras så behövs 
ungefär 25 cm2 även av limmet. 
 

Förpackning av prover och transport 
Prover som skickas till laboratoriet måste vara väl förslutna i dubbla zippåsar och 
separerade från beställningsblanketten. Märk provkuvertet med ”asbestprov” på 
utsidan av försändelsen. 
 
Eurofins Pegasuslab förbehåller sig rätten att neka analys av asbestprov som ej förpackats 
enligt anvisning med hänsyn till arbetsmiljön på vårt laboratorium. 
 

Vi analyserar allt material i den insända provpåsen 
Allt material förpackat i samma påse analyseras och behandlas som ett prov. Önskas 
separata analyser och svar från prov innehållande flera olika material/skikt, ange då detta 
tydligt på analysbeställningsblanketten och förpacka de olika materialen/skikten i separata 
påsar. De olika materialen/skikten kommer att debiteras som enskilda prover. 
 

Fyll i analysbeställningen 
Det är viktigt att analysbeställningen är korrekt ifylld. Kom ihåg e-postadress till mottagare 
av rapport och faktura. Vänd dig till vår support vid frågor: tel. 010-490 82 50 
 
Skicka materialproverna och analysbeställningsblanketten till nedanstående adress.

Med brev: 
Eurofins Pegasuslab AB 
Box 97  
751 03 UPPSALA 
 

Med paket:  
Eurofins Pegasuslab AB  
Rapsgatan 21 
754 50 UPPSALA

 



ANALYSBESTÄLLNING ASBEST I MATERIAL
*obligatoriska uppgifter

Teknisk support Inomhusmiljö: 010-490 82 50 
E-post: info.pegasuslab@eurofins.se 

Asbestprover skickas direkt till: 

Eurofins Pegasuslab AB 

Med brev: Box 97, 751 03 UPPSALA  
Med paket: Rapsgatan 21, 754 50 UPPSALA www.eurofins.se 

Provmärkning: Provplats: Typ av material: 

Beställningen forts. Var god vänd 

Provtagarens namn (v.g texta): 
(Provtagaren ansvarar för provtagningens utförande samt provernas behandling till deras ankomst till 

laboratoriet)

Beställarens underskrift: 

Kundnummer*: Avtals/Offertnummer: * Fakturamottagare:* 

Provsvarsmottagare*: E-post för orderbekräftelse och provsvar*: Företagsnamn*:

Företagsnamn*: Telefon arbete/mobil Fakturamärkning*:

Adress*: Provtagningsdatum* Adress*:

Postnr*: Ort*: Objekt*: Postnr*: Ort*:

Svarstid*:
3 timmar  

Svarstid*:
2 arbetsdagar 

Svarstid*:
5 arbetsdagar 

VIKTIGT! 
Prover som skickas till laboratoriet skall vara väl förslutna i dubbla, separata zippåsar 
samt separerade från följesedeln. Märk kuvertet med ”ASBEST” för att säkerställa snabb 
hantering. 

Eurofins Pegasuslab AB förbehåller sig rätten att neka analys av asbestprov som ej förpackats 

enligt anvisning med hänsyn till arbetsmiljön på vårt laboratorium. Vid en eventuell felpackning 
tas en ompaketeringsavgift ut.
Läs även provtagningsanvisningar på hemsidan. Otillräcklig mängd ger osäkert provsvar och 

analyseras därför inte. 



ANALYSBESTÄLLNING ASBEST I MATERIAL 

Teknisk support Inomhusmiljö: 010-490 82 50 
E-post: info.pegasuslab@eurofins.se 

Asbestprover skickas direkt till: 

Eurofins Pegasuslab AB 

Med brev: Box 97, 751 03 UPPSALA

Med paket: Rapsgatan 21, 754 50 UPPSALA www.eurofins.se 

Provmärkning: Provplats: Typ av material: 

Övrig info: 
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