
Svamp, insekter og træ

Med vores udspring i træbeskyttelses
virksomheden Gori, og 30 års historie 
som uvildige svampeeksperter, har 
Goritas erfaringen og ekspertisen til 
finde, omfangsbestemme og sikre 
korrekt udbedring af svampe og in
sektskader. Desuden ved vi alt om 
hvad der skal til for at forbygge ska
derne.

Vi kan f.eks. hjælpe med:
•  Undersøgelse for at konstatere 

skader, f.eks før renovering
•  Arts og omfangsbestemmelse af 

konstaterede skader
•  Omfangsbestemmelse og  

kvalitetssikring af Ægte Hussvamp
•  Alternativ udbedring af Ægte  

Hussvamp
• Insektundersøgelser
• Aktivitetsvurdering af insektangreb
• Risikovurderinger

Vi besidder desuden en stor viden om 
træ som bygningsmateriale, og om 
træbygningsdele som bindingsværk, 
stråtage, og funderingspæle

Skimmel, fugt og indeklima 

Med kombinationen af stor bygnings
viden et eget mikrobiolologisk labo
ratorium har Goritas en  enestående 
platform for gode undersøgelser og 
god rådgivning omkring skimmel i 
bygninger.
Goritas er helt på forkant med den 
nyeste viden og de nyeste metoder, 
og lægger desuden stor vægt på de 
menneskelige aspekter i skimmel
sager. Med undersøgelse af skimmel 
følger også undersøgelse af fugt, og af 
andre indeklimapåvirkninger.

Vi kan f.eks. hjælpe med:
• Skimmelbesigtigelse af boliger
• Skimmelluftmålinger
•  Skimmelundersøgelser og 

 prøvetagning
• Afrensnings og rengøringskontrol.
• Skimmelsimulering
•  Omfangsbestemmelse af  

vandskader
• Fugtundersøgelse og analyse
• Fugtlogning og overvågning
•  Måling af CO2, termisk indeklima 

og afgasninger

Byggeteknik og  
bygningsfysik

Mange års arbejde med svamp, skim
mel og fugt i bygninger har givet Goritas  
en unik vidensbase omkring bygge
tekniske og fysiske årsager til fugt i 
bygninger, hvordan de undersøges og 
hvordan de hindres.
Med overtagelsen af Bygge og Mil
jøteknik i 2011 styrkedes denne base 
yderligere, med viden og med et 
kæmpe bagkatalog af sager, projek
ter, BygErfablade med mere.

Vi har højt specialiseret viden om:
• Tagkonstruktioner
• Facader
• Terrændæk
• Krybekældre
• Træ, murværk og tyndplader
• MgO plader
• Skadesudredning
• Tæthedsundersøgelser
• Fugtberegning og simulering
• Tagskanning
• Tilstandsundersøgelser
• Projektgranskning

Miljøkritiske stoffer

Kortlægning af miljøkritiske   stoffer 
som PCB, bly, asbest, m.m. kræver 
systematik og viden om byggemateri
aler og bygningstyper. Den har Goritas 
gennem mange års arbejde med un
dersøgelse i alle typer bygninger. 
Korrekt håndtering af miljøkritiske 
stoffer i bygninger er helt afgørende for 
miljøet, og for arbejdsmiljø og økono
mi på en byggesag.

Vi kan f.eks. hjælpe med:
•  Risikovurderinger, hvor der alene 

arbejdes ud fra vores erfaring og 
oplysninger om bygningen.

•  Prøvetagning, hvor der tages prø
ver fra specifikke bygningsmateria
ler eller anviste steder.

•  Miljøscreeninger, hvor der laves 
en overordnet gennemgang og prø
vetagning.

•  Kortlægninger, med præcise om
fangsbeskrivelser, der kan bruges i 
planlægning og prissætning af fjer
nelse/håndtering.

•  PCB-luftmålinger for måling af 
indeklimapåvirkning og effekt at ud
bedringsarbejde.
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Trænedbrydende svampe 
og  insekter

Goritas´s laboratorium er anerkendt 
og respekteret i både Danmark og 
Tyskland for sin enestående viden om 
trænedbrydende svampe og insekter. 
Ved råd, svampe og insektskader er 
det afgørende at fastlægge skadesar
ten, og om skaden kan være forsik
ringsdækket.
Det kan afklares nemt og hurtigt ved 
indsendelse af en prøve.

Vi tilbyder:
•  Let forståelig prøvetagningsvejled

ning
•  Let forsendelse i specialkuvert med 

porto betalt
• Sikker artsbestemmelse
•  Anerkendt forsikringsmæssige 

karakterisering som råd eller 
svampeskade

•  Rapport og faktura sendes samme 
dag som vi modtager prøven.

Herudover kan vi tilbyde f.eks. vi
talanalyse af Ægte Hussvamp,  analy
se af boreprøver fra funderingspæle, 
samt kvalitetsvurdering af strå til tage.

Skimmel

Ved undersøgelse og udbedring af 
skimmel i bygninger er laboratorieana
lyse af prøver ofte helt afgørende.
Goritas´s laboratorium har en enestå
ende viden omkring skimmel og ana
lysemetoder, som løbende udvides 
ved egen udvikling og uddannelse i ud
landet. Vi analyserer alle typer prøver. 
 
Man kan selv udtage og indsende:
•  Mycometer-test til konstatering af 

skimmel, og kontrol af afrensning.
•  Tapeprøver til artsbestemmelse 

og hurtig kontrol af sporespredning.
•  Aftryksprøver til artsbestemmelse 

af synlig vækst, til kontrol for spore
spredning,,til  konstatering af tegn 
på skjult vækst og til rengøringskon
trol.

•  Materialeprøver til konstatering 
og artsbestemmelse af vækst.

•  DNA-prøver fra støv til konstate
ring af tegn på skjult vækst.

Udtagning og indsendelse er gjort 
nem, og rapport sendes for de fleste 
prøver samme dag som vi modtager 
den på laboratoriet.

Fugt og bakterier

Skimmel og svamp kommer af fugt, 
og med vandskader kan også følge 
bakterier. 
Bakterier kan komme fra kloakvand, 
men kan også vokse på f.eks. fugtige 
klaplag. Ligesom skimmel kan de på
virke indeklimaet.

Man kan indsende prøver til vort labo
ratorium for konstatering af bakterier:
•  Bacqtiguant til konstatering af 

bakterier, og kontrol af afrensning.
•  E-coli kontakt- eller dypprøve til 

konstatering af Ecoli bakterier fra 
f.eks. kloakvand.

Fugt måles ofte på stedet, men 
særligt ved beton og murværk kan 
det være afgørende at udtage en 
prøve til analyse på laboratorium.  

Laboratoriemåling kan give svar på:
•  Relativ fugtighed i materialet, 

som f.eks. er afgørende for gulv
lægning.

•  Vægtprocent vand i materialet, 
som kan givet et billede  af udtør
rings tid og skadesårsag

Asbest

Hvis der er mistanke om asbest i byg
gematerialer, f.eks. før eller under en 
renovering, er det afgørende (og lov
pligtigt) at få be eller afkræftet mistan
ken. 
Goritas har stor erfaring med analyse 
af asbestprøver, og det ligger i vores 
gener at lave 100% korrekte analyser 
og give hurtigt svar. 
Analyser foretages med anerkendte 
og sikre metoder.
 
Vi tilbyder analyse af:
•  Materialeprøver til konstatering 

af asbest i bygningsmaterialer, som 
f.eks.  rørisolering, tagplader, flise
klæb, fugemasse, m.m.

•  Geltape-prøver til konstatering 
af spredning af asbestfibre, eller til 
kontrol af  rengøring efter asbestsa
nering.

For begge typer prøver er udtagning 
og indsendelse af prøver gjort nem og 
sikker, med specialkuverter. 
Resultat foreligger samme dag som vi 
modtager prøven på laboratoriet. 
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