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• 10 aanvraagformulieren   vul alle relevante gegevens in 

• 10 flesjes van 100 ml   verzamel hierin een vloeibaar monster  

• 10 sluitzakjes    verzegel het monster (flesje of vaste stof) 

• 10 enveloppen    verstuur het monster 

• 1 etikettenblad    label het monster 

• 20 latex handschoenen   bescherm uzelf 

• 1 opnamespuit    neem een vloeibaar monster op van een plasje 

• 1 monstername mes   neem zouten en andere contaminaties op 

• 1 hamer en beitel   hak contaminaties uit harde materialen 

• 1 borstel    borstel poeder in een sluitzakje  

• 1 touw van 4 meter   neem een vloeibaar monster vanop een moeilijk bereikbare plaats 

• 1 alcoholstift    maak de nodige aanduidingen  

• 1 maataanduidingsblad   gebruik als referentieschaal bij het nemen van foto’s 

• 1 scheurmeter    meet scheuren in constructies 

• 1 isolatiemeter    meet isolatiebreedte en bereken de nodige waarden 

• 1 flesje Corotes    stel betonrot vast wanneer er verkleuring optreedt 

 
 
 
 
In deze set vindt u alle benodigdheden om een gecontamineerde stof (vloeibaar of vast) op te nemen en te 
versturen naar het labo. Een vast monster kan zijn: gecontamineerd bouwmateriaal, zoutconcentraties of 
andere vreemde vaststellingen. 
 
Om een optimaal onderzoek te kunnen uitvoeren is een hoeveelheid van 200 ml vloeibaar of 20 gr vast 
materiaal nodig. Indien het niet mogelijk is om deze hoeveelheid te verzamelen, stuur dan het monster 
alsnog op. Er kunnen altijd enkele onderzoeken gedaan worden.  
 
Stap 1: Onderzoek de aangeduide plaats. Indien er een kans op vervuiling is, kan u zich best beschermen 
met de bijgeleverde latex handschoenen.  
 
Stap 2: Neem een monster en neem een foto van de opnameplaats.  

• Vloeibaar: Neem een monster van een vloeistof, eventueel met behulp van de opnamespuit. 
Verzamel de vloeistof in de bijgeleverde flesjes. Bij gebrek kan u andere wegwerpflesjes gebruiken.  

• Vast: Neem een monster van een vaste stof en verzamel het in een sluitzakje. U kan hiervoor 
gebruik maken van de bijgeleverde gereedschappen (mes, borstel, hamer en beitel).  

 
Stap 3: Voorzie elk monster van een label. Hiervoor kan u de bijgevoegde etiketten gebruiken.  
 

Stap 4: Verzegel het monster in een sluitzakje en steek dit in een bijgeleverde luchtkussenenvelop. 
Verzend de envelop naar het labo in België.  
Verzending tussen 100 g en 350 g: 

• Vanuit België: u dient 3 postzegels op de envelop te kleven.  

• Vanuit Nederland: u dient 6 internationale postzegels op de envelop te kleven.  
 

 
Het resultaat wordt u gemiddeld na 1 à 2 weken bezorgd.  
 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Inhoud monstername set  

Toepassing  


