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Laboratorio täyttää: 

Analysointi aloitettu (tekijä/pvm): 

Huomioitavaa:

Tutkimuspinta
- YP = Yläpinta
- AP = Alapinta
- UP = Ulkopinta
- SP = Sisäpinta

*) alihankinta

Tilaus vastaanotettu: Raporttitunnus: 

Työmääräin:

Y-tunnus:

TUTKIMUSPYYNTÖ, 
BETONI

TILAAJA (nimi, yritys):
(jos muu kuin maksaja)

sähköpostiin:

postitse:

soitto tekstiviesti

LASKUN MAKSAJA (nimi, yritys): 
c/o
Verkkolaskutustunnus/sähköposti: 
Laskun viite:
Laskutusosoite:

RAPORTIN TOIMITUS: 

asunto toimisto teollisuus/ tuotanto 

tulokset myös puhelimitse:

RAPORTIN TIEDOT:

Kohdetiedot tai –tunnus: 
Näytteenottopäivä:

Kohdetyyppi:

Yhteyshenkilö:

 Näytelista jatkuu 

Näytteenottaja:

koulu/ päiväkoti

muu, mikä:

mailto:kiwalab@inspecta.com
http://www.inspecta.fi/
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Lisätietoa ja muuta huomioitavaa: 

Analyysin tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 

Näytteet lähetetty: 

Tutkimuspinta
- YP = Yläpinta
- AP = Alapinta
- UP = Ulkopinta
- SP = Sisäpinta

Näyte Rakennusosa Lisätietoja 

Pintahie
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 *)
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 *) 

Kloridi  *)

O
huthie 

Tallennamme lomaketiedot asiakas- ja toiminnanohjausrekisteriimme. Rekisteriseloste: 
https://www.kiwa.com/fi/fi/tietosuojakaytanto/tarkastus-testaus-ja-sertifiointitoiminnanohjaus2

Näytelista jatkuu (tilauksen vahvistaminen, s. 1)

*) alihankinta
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