MjøsLab iks

Lillehammer
Vannbehandling

Fagligaas
bistand og akkrediterte analyser
Din analysepartner for næringsmidler – hygiene – vann - miljø

DRIKKEVANNSUTREDNING FOR ANBEFALING AV RENSESYSTEM
Svar til

Regning til

Navn
Kontakt person
Adresse
Postnr/sted
E-mail
Tlf
Prøve tatt dato:
Klokken:
Trykktank størrelse/type:
Brønnpumpe, størrelse/type:
Gravd brønn Borebrønn
Dybde:

Prøvetaker:

Byggeår:

X Jeg godkjenner at kopi av svarbrevet sendes til Lillehammer vannbehandling as

Analysepakke:

Pris inkl. mva

⌧ Kimtall
⌧ Koliforme bakterier
⌧ E. coli

⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧

pH
Turbiditet
Ammonium
Nitrat
Nitritt
Alkalitet
Hardhet

⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧

Jern
Mangan
KOFMn
Sulfat
UV-transmisjon
Natrium
Klorid

TILLEGGSANALYSER
Fluorid *
Radon (tas på egen flaske, utføres hos underleverandør)

2.633,-

Pris inkl. mva
178,450,-

Analyser merket med * er kvalitetssikret, men ikke akkreditert.
Underleverandører: MjøsLab iks benytter følgende underleverandører for analyser laboratoriet ikke selv utfører: Labforums medlemslaboratorier
(www.labforum.no), ALS Laboratory Group eller Eurofins Scientific.
Prøvinger: Opplysning om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og pris gis ved henvendelse.
Analysesvar: Normal analysetid er 1-2 uker. Ved bruk av underleverandør opp til 3 uker. Analysesvarbrev og faktura sendes elektronisk til kundens
oppgitte epostadresse. Ønskes det papirkopi av analysesvarbrev og/eller faktura, kan dette sendes kunden mot et gebyr på kr. 30,Generelle vilkår: Det henvises til www.mjoslab.no for MjøsLabs generelle vilkår ved oppdrag og avtaler.

Postadresse / besøksadresse:
Ringveien 11
2815 GJØVIK

Telefon.:
Telefaks:

KH-BI 9.3.3.8 SKJEMA LHRVB

61 13 62 20
61 13 62 29

E-post: firmapost@mjoslab.no
Hjemmeside: www.mjoslab.no

Godkjent 01.04.13, erstatter 13.06.12 MHF

Organisasjonsnummer:
982 796 253 MVA
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Prøver mottatt dato:

•
•

1.

2.

3.
4.

Prøver mottatt kl.

Mottatt av:

Merknader:

Labnr:

VEILEDER FOR PRØVETAKING

Det benyttes 1 flaske (0,5 L) til analysepakken. Dersom mange tilleggsanalyser, bruk 2 flasker.
Fint om det kan legges ved et kjøleelement under transport til laboratorium.

Prøvemottak: mandag til fredag kl. 08.00 – 15.30. Levert direkte til Mjøslab iks, Ringveien 11, Gjøvik
Fra kran i privatbolig
Fra kran i næringsmiddelbedrift
Skru av sil, påkoblet slange etc. Brenn godt
Fra tappepunkt nærmest hovedinntak
(prøven skal gi bilde av vannet inn til bedriften)
av munningen på krana, og la vannet renne 35 minutter.
• Skru av sil, påkoblet slange etc. Brenn godt av
Skru korken forsiktig av flaska. Unngå
munningen på krana, og la vannet renne 3-5
forurensning av flaskemunning eller korkens
minutter
innside (fra fingre, benk o.l)
• Følg veiledning fra kran i privat bolig fra pkt 2.
Fyll flasken helt - kun vann må komme i
Fra nettpunkter ellers i bedriften
kontakt med flaskemunningen.
(Prøven skal gi et bilde av kvaliteten på vannet slik
Skru korken tilbake på flasken, fortsatt uten å
det vanligvis brukes i bedriften)
berøre flaskemunning eller korkens innside.
• Vannet skal tappes på samme måte som det
gjøres til vanlig i bedriften
• Følg veiledning fra kran i privat bolig fra pkt 2.
DIREKTE FRA BRØNN ELLER ÅPEN KILDE

1.
2.
3.
4.

Dersom det ikke benyttes prøvehenter, må hender vaskes godt.
Korken fjernes fra flasken, og flasken dykkes ned under vannoverflaten.
Flasken føres framover i vannet når den fylles (ved uttak i elv/bekk holdes flasken mot strømmen).
Følg videre pkt. 3. og 4. som ved prøvetaking fra kran. Husk å merke flasken før levering!

LAGRING / TRANSPORT / LEVERING

1. Prøven må leveres så snart som mulig etter uttak, helst innen 12 timer, og senest innen 30 timer.
2. Prøve skal holdes kjølig – men skal ikke fryses. Vinterstid kan det være nødvendig å pakke kulda ute med
for eksempel avispapir. Dersom ikke prøven leveres på laboratoriet, kan prøven sendes pr. post som post
over natt. Ikke send prøve fredag, eller dagen før helligdag – laboratoriet mottar ikke post
lørdag/helligdager.

MjøsLab iks
Lillehammer
TEST046

Har du egen brønn
hjemme eller på hytta?
Er vannet ditt trygt å drikke?
Vi tester kvaliteten
på vannkilden for deg.

Vannbehandling as
Vi kan tilby:
Avherding ◦ Avjerning ◦
pH-økning ◦ Fjerning av bakterier
◦

Åpningstider 08.00 – 15.30

Drikkevannskjølere

Tlf: 61 13 62 20 eller

Tel: 61 25 27 72 Mob: 905 83 617

firmapost@mjoslab.no
Ringveien 11, 2815 Gjøvik.
www.mjoslab.no

E-post: info@rentvann.no
Pb. 3023, 2611 Lillehammer
www.rentvann.no
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