Callidus Vattenrening 2021
Tack för din analysbeställning! Nu har du fått provflaskan från Synlab, labbet som vi samarbetar med.
Dina uppgifter finns registrerade på flaskans streckkod och där framgår också vilken analys du valde vid
beställningstillfället. Du skall fylla i datum och tid på etiketten. Provets märkning kan du fylla i om du vill
ha en egen notering, temperatur om möjligt men dessa två fält kan annars lämnas tomma.

Anvisningar för provtagning: Normal- och Metallanalys
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4.
5.
6.
7.
8.
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Provet tas lämpligast från kallvattenkranen i köket eller ur den kran som används mest.
Ställ kranen i maximalt kallvattenläge för så lite inblandning av varmvatten som möjligt.
Spola tills vattnet får en jämn temperatur.
Fyll flaskan ända upp till locket. Lämna ingen luftkudde i flaskan. Vi behöver ½ liter.
Lägg flaskan i samma påse/försändelse som du fick flaskan i och posta samma dag, helst mellan söndag
och onsdag eftersom provet måste vara hos labbet inom 48 timmar.
Klistra på portofria returetiketten (till Synlab i Linköping) som kom med i påsen.
Synlab har även inlämningsställen. Se http://synlab.se/sv/inlamningsstallen.
Efter ca.10 arbetsdagar får du en analysrapport från Synlab per post.
Faktura kommer från Callidus efter det du fått analysresultatet.
Vi på Callidus får en kopia så att vi kan hjälpa dig om du har några frågor. Ange rapportnumret!
Är det någon anmärkning på vattnet hjälper vi dig gärna med ett skräddarsytt förslag på lämplig
reningsutrustning.

Anvisningar för provtagning: Radonanalys

Som för Normalanalysen men med följande tillägg:
Eftersom radon är en gas måste provet tas försiktigt så att kontakt med luften minimeras.
När du tappar i vatten i flaskan så ställ in vattenflödet så att vattnet rinner med en fin liten stråle som inte
bryts. Låt strålen rinna utmed flaskans vägg tills flaskan är helt fylld.
Skruva snabbt på locket så att ingen gas kommer ut.
Glöm inte att fylla i datum och tid för provtagningen eftersom det tas med i beräkningen av provresultatet.
Provet måste vara hos labbet inom 48 timmar.

Anvisningar för provtagning: Mikrobiologisk (Bakterier)

Som för Normalanalysen men med följande tillägg:
Börja med att lägga in frysklamparna (som finns med i kylväskan) i frysen så de är frysta vid provtagningen.
Skölj inte flaskan eller rör flaskmynningen eller insidan av korken eftersom flaskan är steril.
Fyll flaskan till 4/5-delar utan att den kommer i kontakt med kranen. Skruva snabbt på korken.
Provet måste vara hos labbet inom 24 timmar.
Vattenanalyser för bedömning enligt: Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattensförsörjning
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