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Dansk rådgivning & kontrol

Tag kampen op mod skimmel
Hos M LAP – Dansk Rådgivning og
Kontrol er de eksperter i skimmel. Her
har uvildighed, kommunikation og frit
valg topprioritet.
Dårligt indeklima, sygdom, fugt og ubehag er
blot nogle af indikationerne på, at skimmelsvampen har fået sit tag i en ejendom. Lad
mistanken føre til handling og kontakt et rådgivningsfirma, som kan hjælpe med både undersøgelser, problemløsning og kontrol.
Synlig og usynlig skimmel, kom an!
M LAP er en dansk rådgivningsvirksomhed
med speciale i skimmelsvamp, og de har deres
eget laboratorium, hvor de udfører forskellige
tests for at fastslå, om der er skimmelsvamp i
bygninger eller ej. M LAP benytter sig bl.a. af
Mycometer-testen, når der er tale om synlig
misfarvning på fx vægge og lofter. Testen er er
en patenteret, kvalitativ metode, der bestemmer og dokumenterer mængden af skimmel på
en overflade og målingerne er meget præcise.
Hvis der derimod er mistanke om skjult skimmel, udfører M LAP en test af luften. Luften
undersøges her for indhold af spiringsdygtige
skimmelsvampe, og denne metode er populær
på skoler, arbejdspladser og i private hjem.
Energiperspektiv
M-lab udfører også termograferinger og
tæthedsprøvninger. Desuden har de en afdeling med uddannede energikonsulenter, som
bl.a. udfører energimærker og energibehovsberegninger.

M LAPs administrerende direktør Per Mikkelsen
pointerer, at den skjulte skimmel er den farligste, fordi den får lov at vokse i fred og ro bag fx
indvendig isolering og malet glasvæv.
Uvurderlig uvildighed
Nøgleordene uvildighed og brugbarhed er i høj
kurs hos M LAP. Efter en skimmelsvampstest
udfærdiger de nemlig en rapport med det for
øje, at den er både informerende og forståelig
for den almindelige husejer. Når dommen lyder på, at der er skimmelsvamp i bygningen,
er det op til den enkelte, hvad de vil gøre ved
problemet. Nogle vælger at arbejde videre med
sagen selv, mens andre benytter sig af M-laps
totalløsning, som også inkluderer kompetente
håndværkere.
3 hurtige om en Mycometer-test:
•

Den er hurtig og kan udføres på
prøvestedet, hvilket især er en fordel
ved renoveringer

•

Det er en videnskabelig dokumenteret
metode

• Testen har været anvendt af førende
skimmelsvampkonsulenter i mere end
8 år.

Husk!
Der findes ingen ”sikre” svampe. Alle svampe
indeholder nemlig allergener og betaglucan,
som begge har en negativ helbredseffekt.

Vidste du, at
svampesporer kun spirer, når der er fugt. Og
at vækst af skimmelsvamp derfor er en sikker
fugtmåler?!
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