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Asbest i material, damm  
eller luft
Misstänker du asbest i din fastighet eller i inomhusmiljön? Kanske ska du 
renovera, underhålla eller riva och misstänker att asbesthaltigt byggnads-
material kan förorena luften? På Eurofins Pegasuslab gör vi ackrediterade 
analyser som ger svar på förekomst av asbest i material. Vi erbjuder också 
analyser för asbest i damm och luft. 

Asbest är ett mineral som på grund av 
sina tekniska egenskaper tidigare har 
använts flitigt i en rad olika produkter. 
Asbest kan förekomma i såväl fri form 
som bundet till eller blandat med andra 
material. Exempelvis kan det återfinnas 
i eternitplattor, fix, fog, rörgenomföringar, 
betong, asfaltslim och golvmattor.

Asbestfibrer är mycket lätta och tunna 
vilket gör att de kan sväva i luften under 
mycket lång tid. Asbest kan orsaka 
cancer om det kommer in i kroppen. 
Användning av asbest är förbjuden, med 

vissa få undantag, i Sverige sedan 1982.  
Arbetstagare som arbetar med repara-
tion, sanering, underhåll samt rivning av 
byggnader och tekniska anordningar 
riskerar att komma i kontakt med material 
som kan innehålla asbest. Enligt AFS 
2006:1 (Arbetsmiljöverkets författnings-
samling) ska åtgärder vidtas för att 
identifiera de materialen. På Eurofins 
Pegasuslab hjälper vi dig med både 
analyser, support och eventuell prov-
tagningsutrustning.
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Beställning av utrustning
Provpåsar för provtagning av asbest 
i material beställs kostnadsfritt från 
Eurofins Pegasuslab. Gäller det prov-
tagning av asbest i luft beställs även 
sådan provtagningsutrustning via 
Eurofins Pegasuslab som ordnar frakt 
och returfrakt.  

Kontakta oss
För teknisk support, planering av prov-
tagning, beställning av provtagnings-
utrustning och prisuppgifter kontakta 
vår tekniska support på 010-490 82 50 
eller info.pegasuslab@eurofins.se. 
Prislistan finns även på vår hemsida.

ANALYSER
Asbest i material
Analysen ger svar på om det före-
kommer asbest i materialprovet 
eller ej. 

Asbest i damm
Analysen ger svar på om det före-
kommer asbest i dammprovet eller 
ej. Provet tas med tejp.

Asbest i luft
Analysen ger svar på mängden 
asbest och vilken typ som före-
kommer i luften. Analysen ger  
möjlighet att jämföra mot arbets- 
miljöverkets gränsvärde för asbest  
i luft. Provet tas med luftpump. 


