Goritas har en mangeårig og specialiseret viden
omkring undersøgelse og udbedring af skader forårsaget af trænedbrydende svampe og insekter.
Som uafhængig rådgivningsvirksomhed har Goritas opnået bred accept som uvildige eksperter når
det gælder undersøgelse, analyse og rådgivning
omkring svampe- og insektskader.
Goritas bygningsundersøgelsers uafhængighed og
faglige kompetence baserer sig i høj grad på, at vi
har eget mikrobiologisk laboratorium. Laboratoriets
ekspertice og erfaring med at artsbestemme trænedbrydende svampe og insekter, er anerkendt og
respekteret såvel i Danmark som i udlandet.

Svampe- og
insekt laboratorieanalyser
BAGGRUND

LABORATORIEANALYSE

Når bygningstræ bliver opfugtet vil det blive angrebet af
trænedbrydende svampe og insekter.

Ud fra en mikrobiologisk analyse af indsendt prøvemateriale kan det afgøres, om der ér tale om en skade
forårsaget af trænedbrydende svampe eller insekter.

Typisk opstår der skader i udvendigt træ (døre, vinduer,
beklædninger mv.), i tagkonstruktioner, ved vandinstallationer eller i forbindelse med fugtige kældre.
Når man konstaterer tegn på angreb af trænedbrydende
svampe eller insekter, rejser der sig straks mange spørgsmål:
Ér det et svampe- eller insektangreb?
Hvor alvorligt er det?
Hvordan skal det udbedres?
Kan det være dækket af forsikringen?
Alle disse spørgsmål kan man få svar på, ved at udtage
prøvemateriale og indsende det til analyse på vort laboratorium.

Desuden kan det fastlægges hvilken art af svamp eller
insekt, der er tale om. Dette er bestemmende for valg af
den rigtige udbedringsmetode.
Ud fra retningslinier, der er anerkendt af forsikringsselskaber, domstole og ankenævn fastlægges også, om det
er en rådskade eller en svampeskade. Det har afgørende
betydning for, om skaden kan dækkes af en svampe- og
insektforsikring.

PRØVEUDTAGNING
Vi har udviklet specielle kuverter til indsendelse af prøvemateriale.
Disse gør det nemt at udtage og indsende prøvemateriale, samt at give os de nødvendige oplysninger for korrekt
vurdering af sagen.
For at sikre det bedst mulige analyseresultat, kan man
indsende op til 3 prøver til den samme pris som én
prøve.
Prøven skal helst have en tykkelse på min. 1 cm, og bør
tages i overgangszonen mellem det friske, og det nedbrudte træ. Er en bygningsdel angrebet flere steder, og
ser det nedbrudte træ forskelligt ud, bør der tages flere
prøver fra denne bygningsdel.
Vi har lavet en mere præcis vejledning i prøveudtagning,
som kan rekvireres eller hentes på vores hjemmeside.

SÅ HURTIGT SVARER VI
Prøvematerialet analyseres samme dag som vi
modtager prøven. Vi giver gerne hurtigt svar på
fax, telefon eller e-mail.
Dagen efter vil man modtage en rapport, der beskriver hvad analyserne viser for hver enkelt prøve.
Uddybende beskrivelser af de enkelte arter vedlægges, og laboratoriet står altid til rådighed ved
telefonen, hvis der er spørgsmål eller behov for
yderligere information.
Kuverter til prøveudtagning kan rekvireres på telefon, fax eller e-mail, eller via vores hjemmeside.
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