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Skimmelsvamp og fugt
Dansk MiljøAnalyse undersøger bygninger for fugt
og skimmelsvamp, samt vurderer hvor kilden til
fugt kommer fra, så man kan få skaden stoppet
effektivt. Vi kigger på konstruktionsmæssige fejl
og mangler, som kan lede til fugt i en bygning og
kan agere som ”sporhunde” i skimmelsagerne.
Er det brugernes adfærd som leder til
skimmelproblematikken eller er der fejl og
mangler i bygningen, som gør at bygningens
indeklima bliver dårligt. Ofte er det en
kombination af flere forskellige faktorer som gør,
at bygningens indeklima ikke er godt.
Vi tager prøver for skimmelsvampe og
trænedbrydende svampe alle steder i
konstruktionen og med eget laboratorie kan Dansk
MiljøAnalyse levere hurtige og professionelle svar.
Vi laver luftprøver som fortæller om arter af
skimmelsvampene. Og vi beskriver de
helbredsmæssige risici der er, ved ophold i
bygninger med skimmelsvampe i luften.
Vi udarbejder renoveringsløsninger og
saneringsløsninger til at udbedre
skimmelproblematikken, så kunden ender i en
bygning, med et sundt og godt indeklima.

Produkter:
• Fugt-/temperaturmålinger både på
overflader og i materialer
• Aftryksplader til bestemmelse af arter
• Tape-prøver til opsamling af sporer fra
overflader
• Luftprøver for opsamling af sporer fra luft
• Myco-meter overfladeprøver for
bestemmelse af vækst
• Myco-meter luftprøver for bestemmelse
af mulighed for vækst fra luftbårne sporer
• Trænedbrydende svampe (prøvetagning
identifikation)
• Alt ovenstående i sammenhæng med
andre indeklimaparametre som
luftfugtighed, CO 2 og afgasning/partikler
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Skriv eller ring til os og få et tilbud.

Dansk MiljøAnalyse er specialister indenfor dette
felt og du får en saglig og konkret håndtering af
din sag. Vi leverer produkter som følger dig til måls
i din skimmelsag og vi er venlige og garant for
100% anonymitet. Mange kunder vælger netop
Dansk MiljøAnalyse, fordi at vi kan levere
professionelle og simple løsninger.
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Der findes love og regler på indeklimaområdet,
som gør, at det er nødvendigt at tage visse
forholdsregler som ansvarshavende for en
bygning. Arbejdstilsynet stiller krav til bl.a.
luftkvalitet, omfang af skimmelsvamp, CO2
niveauer, udluftningsrater, temperatur, afgasning
og støv, luftfugtighed, træk, lyd mm.
Arbejdstilsynet kan derudover stille krav til
bygherre eller ansvarshavende for bygningen, så
gældende love og regler bliver overholdt.
Dette gælder også ift. Udførende håndværkere, da
arbejdsmiljø kan blive påvirket af
skimmelforekomster enten I forbindelse med
arbejde I skimmelinficerede bygninger eller med
fjernelse/håndtering af skimmelholdige materialer
Sundhedsstyrelsen også en aktiv rolle indenfor
indeklimaområdet og kan med hjælp fra læger og
fagligt sundhedspersonale udstede retningslinjer
for brug og ophold i bygninger med et dårligt
indeklima. Skoler indenfor kommunen er
eksempelvis forpligtede til at undersøge
indeklimaparametrene, så skolens elever er sikret
et godt undervisningsmiljø.
Kommunen har også en central rolle i
opretholdelsen af love og regler på
indeklimaområdet og kan bl.a. udstede ordrer om
at beboerne evt. skal genhuses eller flyttes til
skimmelfrie lokaler. Kommunerne arbejder bl.a.
ud fra byfornyelsesloven.
Lejernes Landsorganisation hjælper lejere i et
almennyttigt boligselskab med de lovmæssige
aspekter i forhold til skimmelsager. Og
Embedslægen kan også stille krav til evt.
genhusning i sådanne sager.
Har ovenstående interesse kontakt da Lone Grønborg på log@dma.nu eller 5252 2978.
Eller alternativt: www.dma.nu, 4566 2095.
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