
PROVTAGNINGSPROTOKOLL FÖR MÖGEL

Box 21060, 100 31 Stockholm
Besöksadress: Valhallavägen 81
Tel: 010-788 65 00

Kund: Organisationsnummer: 

Adress och postadress:  

Fakturaadress:

Provtagare:  Telefon:

Kontaktperson: E-post:  

Provtagningsdatum: 

Objekt:

IVL:s ordernr:

Provtagningsplats Provmärkning Material Anmärkning

Analysbeställning Normal  
leverans 
5-10 dagar

Förtur
3-4 dagar

Express 
1-2 dagar

Fakturaunderlag  (IVL:s noteringar)

Antal Pris Summa

Mikroskopering (MIKR)

Typning rötsvamp (TYRÖ)

RCS-sporer i luft (RCS) 7-8 dagar

Övrigt (ÖVT)

(Sätt kryss för vald beställning)

Övriga anmärkningar:

(Använd även baksidan)



Forsättning övriga anmärkningar:

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             I b u s 
sessente, notebef acestiam senati tesi pro vest inare, Palisti menatici postrumum orbem con tem ad 
denam autussi maximus ia rei inatilne patis vid cam. At vivirib ussis? Pales egitellesta rei firmis.
Egitrae, se iam perdii senatus octorudem pat, si publica; nit. Ro efes, quis. Ducturnum novidemquem cre 
converes? Nam tabem in dem que morum que conum iae conside natilicae intem in senatu et in popon-
sultus liam perfecon sentem sediis fintra ressimorus et in sene aut auconsum dii fuideestanum fure ore
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