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Indledning
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Undertegnede blev kontaktet af Marianne Tellerup fra Halsnæs
Kommune Miljø og Teknik med henblik på undersøgelse af
indeklimaet i stueetagen på Ellevej 36 i Frederiksværk.
Undersøgelsesarbejdet blev udført fredag d. 10. august 2018.
Procedure:
Luftmålinger foretages med Mycometer Air aggressiv
prøvetagninger.
Mycometer®-air testen er en hurtig-metode til kvantificering af
skimmelsvamp i luft.
Mycometer har udviklet en standardiseret såkaldt ”aggressiv eller
aktiv prøvetagning”, der udføres ved, at man blæser en luftstrøm
hen over alle overflader i rummet. Herved vil svampepartikler blæses
op i luften. Målingerne er uafhængige af hvilket aktivitetsniveau der
har været i rummet inden prøvetagning.
Med Mycometer-air testen måler man både på levende og døde
partikler fra skimmelsvampe. Dette er vigtigt da døde partikler
(sporer, mikrofragmenter m.m.) indeholder de samme stoffer som
levende.
For at kunne udføre luftanalyser for skimmelsvamp med
Mycometer®-air skal man have; 1) et måleudstyr og 2) en luftpumpe
med et rotameter til måling af luft flow.
Måleudstyret består af et håndholdt fluormeter, to
laboratoriestativer, en pipette, et digitalt termometer og et stopur.

Prøveudtagning – ca. placering 3 stk. Mycometer Air luftprøver.
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Luftpumpe:
Til prøvetagning skal der anvendes en kraftig pumpe som kan suge
luft igennem det filter der anvendes til at opsamle
skimmelpartiklerne.
Laboratorieanalyse:
Efter endte målinger analyseres prøverne på laboratoriet.
Der henvises til vedhæftede skema:
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Vurdering
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Vores luftprøver udtaget i stueetagen påvist et acceptabelt niveau
af skimmelsporer i indeklimaet. Godkendelseskriteriet for slutrengøring
er 350.

Hvis I har spørgsmål til rapporten kan undertegnede kontaktes på
telefon 31353514.
Venlig hilsen
Peter Thompson
Bygningsingeniør / Skønsmand / Indeklima ekspert
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