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Prislista miljöanalyser
(gäller fr o m 2019-01-01)

Luftanalyser
Analyspaket
LuftkvalitetskollenTM, paketpris för privatpersoner

Pris 8dgr

Inventering av luftkvalitet1

7.100 kr

MVOC och VOC utökad identifiering,
Aldehydanalys
Kontroll av luft vid ozonbehandling1
VOC utökad identifiering, före och efter
ozonbehandling
Aldehydanalys, före och efter ozonbehandling
MVOC och VOC utökad identifiering
En provtagning och två analyser vid samma tillfälle

Pris 8dgr (Inkl. moms)
9.900kr

Metod
TD/GC/MS, HPLC

TD/GC/MS, HPLC

9.500 kr
TD/GC/MS
HPLC

4.850 kr
TD/GC/MS

VOC
VOC enkel analys
VOC utökad identifiering* ämnen i signifikanta halter
MVOC 18 MVOC markörer inkl. Geosmin

2.450 kr
3.250 kr
3.250 kr

TD/GC/MS

Aldehyder
Aldehydanalys1 12 aldehyder
Formaldehydanalys1

3.050 kr
2.500 kr

HPLC

3.250 kr

HPLC

PAH
PAH i luft2 16 PAH

3.050 kr

HPLC

Partiklar
Partikelanalys av luft3 PC-filter

3.250 kr

SEM

Ammoniak/aminer
Ammoniak och aminer i luft1

5 aminer

Vid VOC- och MVOC-analyser ingår Tenax-rör i priset.
För Tenax-rör som inte används för provtagning tillkommer en kostnad om 100 kr för rengöring.
Hyra av pump för luftprovtagning: 650 kr, max 4 dagar.
Handhavare av pump ansvarar för att pumpen är i samma skick vid återlämnande som vid utlämnandet. Förlorad eller
oreparerbar utrustning debiteras med 17.000 kr/pump. Vid behov av reparation av utrustning utgår faktisk kostnad.
1: Kostnad för provtagningsrör tillkommer med 200 kr.
2: Kostnad för provtagningsrör tillkommer med 130 kr.
3: Kostnad för filter tillkommer med 130 kr.
Alla analyser utförs i vårt eget laboratorium.
Normal leveranstid är 8 arbetsdagar
* på material: se nästa sida under Emissioner

Vi är certifierade enligt

Och minimerar vår miljöpåverkan
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Damm- och materialanalyser
Pris

Metod

8dgr

Asbest
Asbestanalys, i damm (3 -5 dgr lev. tid)
Asbestanalys med sortangivelse

SEM/EDS

2000 kr
2.500 kr

Mjölning
Mjölning (powdering) från linoleummattor

2.835 kr

FTIR

Organiska ämnen
Analys av organiska ämnen

3.550 kr

GC/MS

PAH
PAH i jord eller asfalt 16 PAH

3050 kr

HPLC

Kemisk analys
Kemisk analys av damm
Enkel materialanalys

2.835 kr
2.835 kr

FTIR

Pyrolys/GC/MS

PCB i jord, 169 av 209 kongener

1.485 kr
1.210 kr
2.050 kr

Emissioner och ”lukter”
Emissions och ”lukt” analys på material

4.100 kr

TD/GC/MS

1.625 kr

TD/GC/MS

PCB
PCB i material, fogmassor, betong m m
169 av 209 kongener

>10 prover/ordertillfälle

FTIR

GC/MS

Övrigt
Betong
Fuktskadeprofil i betong4
Alla priser är exklusive moms.

Konsultationer
Konsultationer med provtagningsstrategi
Vid beställning av analys ingår konsultationer vad avser provtagningsstrategi före provtagning, dessutom
ingår konsultationer kring analysresultaten i samband med rapport.
Fristående konsultationer debiteras enligt gällande timtaxa.
Alla analyser utförs i vårt eget laboratorium.
4: Kostnad för provberedning tillkommer med 500 kr/prov
vid insändande av betongborrkärnor.

Leveranstider

Vi är certifierade enligt

Normal
8 arbetsdagar. Asbestanalys, enkelt påvisande 3-5 arbetsdagar.
Express
4 arbetsdagar. +50% på normalpriset.
Ta alltid personlig kontakt med
labbet vid beställning av Express.
Tiderna gäller från det att proverna ankommit till laboratoriet.

Vi reserverar oss för ev tryckfel

Och minimerar vår miljöpåverkan

