
Tilaus vastaanotettu: Raporttitunnus:  
Työmääräin:

Y-tunnus:

TUTKIMUSPYYNTÖ,  
PINTANÄYTE

TILAAJA (nimi, yritys):

tekstiviesti

(jos muu kuin maksaja)

LASKUN MAKSAJA (nimi, yritys):  

c/o

Verkkolaskutustunnus/sähköposti:  

Laskun viite:

Laskutusosoite:

RAPORTIN TOIMITUS: Yhteyshenkilö: 

asunto teollisuus/ tuotantokoulu/ päiväkoti toimisto  
muu, mikä:

sähköpostiin:

postitse:

tulokset myös puhelimitse: soitto
RAPORTIN TIEDOT:

Kohdetiedot tai –tunnus:

Näytteenottopäivä: Näytteenottaja:

Kohdetyyppi:
(tulosten tulkintaa varten)

Näytelista jatkuu Tilausvahvistus ja nimen selvennys:

Näytteet lähetetty:

Tallennamme lomaketiedot asiakas- ja toiminnanohjausrekisteriimme. Rekisteriseloste: 
https://www.kiwa.com/fi/fi/tietosuojakaytanto/tarkastus-testaus-ja-sertifiointitoiminnanohjaus2
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(+,++,+++,++++)
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Pölynkoostum
us

M
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M
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Laboratorio  
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Täytä analyysin mukaiset tiedot (lisätietoa laboratoriosta tai näytteenotto-ohjeista)
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Näytelista jatkuu (tilauksen vahvistaminen, s. 1)

Näyte Tila

Näytteenotto-
paikka
(esim. hylly,  
lattia)

Laskeuma-aika  
(vrk) tai  
pölykertymä  
(+,++,+++,++++)

Asbesti

Pölynkoostum
us

M
ikrobi

M
ineraalivillakuidut

FLEC

Laboratorio  
täyttää

NÄYTTEENOTON LISÄTIEDOT (esim. oleelliset poikkeamiset näytteenotto-ohjeesta)

Lisätietoa ja muuta huomioitavaa (ei lisätä raportille):

Ulkoilman lämpötila: _____˚C Säätila:       poutainen,   sateinen.

Kohteen ilmanvaihtojärjestelmä:     painovoimainen,         koneellinen poisto,     koneellinen tulo/poisto.

Jäähdytysjärjestelmä:Maa lumen peitossa:       kyllä   ei

Laimennosliuos valm.:______________. 

Maljat valm.: H___________,M___________, DG___________, T___________. 

Lisätietoa ja muuta huomioitavaa (lisätään raportille):

Laboratorio täyttää

Viljely aloitettu: _____________. 
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