Sådan udføres en langtidsmåling af radon
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Klip aluminiumsposen op så tæt på den svejste samling som muligt, så er det nemmere at lukke
posen igen. Tag måleboksen ud – målingen starter så snart posen er åbnet! Notér startdatoen,
dosimeternummeret (tallet på måleboksen) samt deres placering i måleprotokollen og gem
kuverten, returlabelen og aluminiumsposen. De skal bruges, når du sender måleboksene retur!
Protokollen downloades på radonanalyse.dk/protokol
Radonmåleboksene
må
ikke
udsættes for varme/direkte sollys.
Hæng måleboksene i snore eller
placér dem mindst 1,5 meter fra
luftindtag,
yderdøre,
vinduer,
radiatorer, TV eller andre ting, der
kan blive varme. Måleboksene må
ikke placeres tættere end 0,5 meter
fra udsugning, og de må ikke
placeres tættere end 25 cm på
vægge, loftet eller gulvet.
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Der skal måles i opholdsrum i den nederste etage; soveværelser, kontorer, stuer mv.
Opholdsrum er defineret som rum, hvor man opholder sig mere end 4 timer i døgnet. Hvis der
er en eller flere tilbygninger med opholdsrum, bør måleboksene være fordelt således, at de
repræsenterer et ligeligt udsnit af de forskellige fundamentstyper. Hvis der er mere end én
etage, skal man opsætte en måleboks i et opholdsrum, der ligger over den nederste etage. Har
man mere end 4 opholdsrum på en etage, skal man måle i ét opholdsrum for hver 3. yderligere
opholdsrum man har. Husk at notere hvor du sætter måleboksene op.
I måleperioden skal du bebo hjemmet som du plejer. Du skal lufte ud som du plejer, og
eventuelle ventilationssystemer skal bruges, som du normalt ville. Flyt eller tildæk ikke
måleboksene i måleperioden.
Efter mindst 60 dage indsamles måleboksene. Der må gerne måles i mere end 60 dage - husk at
det skal være indenfor fyringsperioden 1. oktober til 30. april og husk at notere datoen for
opsætning og nedtagning samt dosimeternummeret (tallet på måleboksen), og i hvilke rum de
har målt. Måleboksene lægges i aluminiumsposen og denne lukkes ved at folde den 2-3 gange
og lukkes med tape. Er aluminiumsposen blevet væk, kan du pakke måleboksene ind i
aluminiumsfolie/sølvpapir. Læg de indpakkede måler i en plasticpose (f.eks. en frysepose).
De indpakkede målebokse lægges i kuverten. Returlabelen sættes uden på kuverten, skriv gerne
afsender på. Den udfyldte protokol sendes til info@radonanalyse.dk som angivet i vejledningen
under radonanalyse.dk/protokol. Når du har sendt måleboksene retur til laboratoriet, kan du
forvente svar i løbet af 4-5 uger – i laboratoriets travle perioder, kan der gå 5-6 uger.
Det er vigtigt, at du noterer: Dosimeternumrene (målernumrene), hvor de har målt samt
start- og slutdato for målingen, inden de sendes retur til laboratoriet!
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