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Ilmanvaihto: Koneellinen poisto Painovoimainen Koneellinen tulo/poisto
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Sää: sateinen poutainen 
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Tallennamme lomakkeen tiedot asiakas- ja toiminnanohjausrekisteriimme. Rekisteriseloste: https://www.kiwa.com/fi/fi/
tietosuojakaytanto/tarkastus-testaus-ja-sertifiointitoiminnanohjaus2/asiakas--ja-toiminnanohjausrekisteri/

Analyysin tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 
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