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ANALYSBESTÄLLNING ScreenAir Indoor
*obligatoriska uppgifter

Leveransadress för provsvar Fakturaadress 
Kundnummer* 

Företag* Företag* 

Provsvarsmottagare* Fakturamärkning* 

Adress* Adress* 

Postnr och ort* Postnr och ort* 

E-postadress, provsvar* E-postadress, faktura 

Telefonnummer Offertnummer 

Objekt* Provtagningsdatum* 

 Express*       Normal*  Beställ kompletteringsrapport   . 

Tidigare prover från samma objekt (ange provnummer): 

Nr. Adsorbent Provplats Flöde* 
(L/min) 

Provtid* 
(min) 

Pump*

(Nr) 
1A Kolrör (svart) 
1B XAD-2 rör (vit) 
1C Filterkassett  (svart, plast) 
2A Kolrör (svart) 
2B XAD-2 rör (vit) 
2C Filterkassett  (svart, plast) 
3A Kolrör (svart) 
3B XAD-2 rör (vit) 
3C Filterkassett  (svart, plast) 
4A Kolrör (svart) 
4B XAD-2 rör (vit) 
4C Filterkassett  (svart, plast) 
5A Kolrör (svart) 
5B XAD-2 rör (vit) 
5C Filterkassett  (svart, plast) 

* Flöde = Vid provtagning med egen utrustning. Provtid = VIKTIGT! Ange alltid provtagningstiden.  Pump = När du lånar
utrustning av Eurofins Pegasuslab AB 

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

Beställarens underskrift: _________________________________________________________________________ 
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Övriga upplysningar angående provtagningen 

Provplats Kommentar 

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på 
010-490 82 50 

För ytterligare information angående analyser, se vår hemsida www.pegasuslab.se 
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