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Metoden Hvis der er en belægning eller misfarvning på en overflade, og man ikke kan (eller 
vil) udtage en materialeprøve, er en tape-prøve rigtig god til at fastslå, om der er 
tale om skimmel. 

 
 Prøven tages med en specialudviklet tape, hvorved man kan få et aftryk af 

belægningen på overfladen, uden at overfladen ødelægges. Ved mikroskopering af 
tapen kan det konstateres, om der er skimmel på overfladen. Der kan også gives 
en vurdering af mængden, samt fastslås hvilken slægt eller art af skimmel der er 
tale om. 

 
Prøvetagning Med vort specialudviklede tapeprøvesystem er det nemt at tage prøver. 

Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende: 
 

   
  

1.  Specialtapen tages ud af plastiketuiet. Umiddelbart før prøvetagningen fjernes 
det brune papir fra tapen. 

2. Den klistrede side af tapen pressen ind mod overfladen der ønskes undersøgt. 
Så vidt muligt skal hele den klistrede flade presses mod overfladen. Det gør 
ikke noget, hvis der sætter sig lidt tapet, puds eller andet på tapen. 

3. Specialtapen lægges straks tilbage i etuiet, der lukkes til. Det brugte papir skal 
ikke sættes tilbage på tapen. På etuiet skrives relevante oplysninger som 
prøvenummer, adresse og prøvetagningssted. 

Indsendelse 
af prøver: Prøverne indsendes i vedlagte frankerede returkuvert. Relevante oplysninger om 

navn, adresse, prøvetagningssted mv. skal anføres på det vedlagte oplysnings-
skema, som også lægges i kuverten.  

 
 For hurtigst muligt svar skal kuverten afleveres på et posthus eller -indleve-

ringssted. Find det nærmeste og se åbningstider/indleveringsfrister på Postnords 
hjemmeside eller app. Ved aflevering i postkasse kan der gå op til 7 dage, før vi 
modtager prøven. 

 

Resultat Analysen af prøverne udføres på vort laboratorium, og resultatet dokumenteres i en 
skriftlig rapport. Rapporten sendes senest 1 arbejdsdag efter, vi har modtaget 
prøven. Der kan gives svar pr. telefon eller mail samme dag, som vi modtager 
prøven. 

 

 Hvis De har spørgsmål til prøvetagningen eller resultatet er De velkommen til at 
kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail lab@goritas.dk. 

 


