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Magnus Karlsson

Erl ordemr

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatun

20t349-28

Dröjsmälsränta

8,00 %

Post

Leveranssätt

Artnr
Awik

Lev

Benämning

ant

Enh

a-prß

Summa

300,00

300,00

280,00

280,00

48,00

48,00

64,00

64,00

leveransdatum

997

Kemisk/Fysikalisk analys

998

Bakteriologisk analys

990

Flourid analys

991

Koppar analys

lst
lst
lst
lst

Exki

Netto

moms

Moms

692,00

692,00

o/o

Moms kr

ÄTTBETALA

173,00

865,00

25

BETALNING ENDAST TILL BANKGIRO 51404895 Vid betalning vänligen ange fakturanumrer.
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Analysresultat
Kemisk/fvsikalisk analvs:
Bottensats
Grumlighet
Lukt
ärgtal

'

Resultat

Alkalinitet, HC03

lngen
lngen
Svag
99
7.9
oo

Härdhet, total

3

pH

Fe

Mangan, Mn
Klorid
Nitrit N02
Nitritkväve, N02-N
Kolsyra aggressiv CO2
Fluorid, F
Nitrat N03
Nitratkväve, NO3-N
,CU

Mikroorganismer
E.coli
Koliforma bakterier

1.39
0.26
19

0.006
0.002
1

1.06
0

0
0.12

,;xl,;i'liir*:,a.r

mg/l
odH

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Resultat

Enhet

2

cfu/ml

0

cfu/100 ml
cfu/100 ml

I

Se sida 2 för anmärkningar.

Filtrena AB
i:;fi ll-i.l.l"iliiAil j, .i,] j
*i::*r - ,i.:l äri,l

Enhet

Vad säger vattenanalysen?
Kemiska och fysikaliska parametrar

Filtrenas analyser)

(* ingär

i

xFärg
Over 3O: Färgen i vattnet orsakas vanligen av
humusämnen eller av järn och mangan förekomst.
Färgtalet bör ligga under 3omgPt/1.
Under 6,5: Lägt pH kan orsaka korrosionsskador

1O

microgram/l: Vattnet bedöms

som

otjänligt. Risk för kroniska hälsoeffekter
vid längvarigt intag. Vattnet bör inte användas till

i

distributionsanläggningen och i
fastlghetsinstallationer, vilket kan medföra läckor
eller ökade metallhalter i dricksvatten. Lägt pH kan
förorsaka grönblä utfällningar pä porslin samt ge
blonda grönt h8r. pH-värdet bör ligga mellan
615-910.

xAggressiv Kolsyra: Vattnet har
ledningsangripande egenskaper och kan lösa upp
metaller t ex järn och koppar. Aggressiviteten
bör ligga under 15.

xAlkalinitet
Under 6O

mglll

*Härdhet
över 15 dh: Medför risk för utfällningar
r,

1,3-1,5 mg/l: Risk för tandemaljfläckar. Vattnet
bör ej ges i större omfattning till barn under L/2
ärs älder.

1,6-4tO mg/l: Vattnet bör endast ges i begränsad
omfattning till barn under 1 t/Z ärs älder.
4,1-5tg mgll: Vattnet bör endast ges i begränsad
omfattning till barn under 7 8rs Slder och endast
vid enstaka tillfällen till barn under 1 t/2 ärs älder.
över 6,O mgll: Vattnet bedöms som otjänligt.
Risk för fluorinlagring i benvävnad.

över 15 microgram/l: Vattnet

i

rl och fastig

hetsi nsta

bedöms som

tjänligt med anmärkning. Uran kan förekomma
naturligt i grundvattnet.
Radon

i

lationer, särskilt
vid uppvärmning. Skador pä textilier vid tvätt.
Härdheten bör ligga under 15 dh.
kä

Fluorid

Uran
Risk för korrosionsangrepp

ningssystemet.

led ni n ga

över

dryck eller livsmedelshantering. Vattnet bedöms
som otjänligt.

xpH

led

Arsenik

I

*Järn
över O,Smg/l: Järnhalten var hög vilket gör
vattnet tydligt färgat. Det kan medföra utfällningar

i ledningar. Kan även orsaka skador pä tvättgods
samt ge lukt och smakproblem, Järnhalten bör
ligga under O,Smgll.

Risk för hälsoeffekter. Vattnet
bör inte användas till dryck eller
livsmedelshantering. Störst hälsorisk vid inandning
av radonhaltig luft t ex vid duschning. Vattnet
bedöms som otjänligt.

Microbiologiska parametrar
Escherichia coli (E. Coli)
över 1Ol1OO ml: Kan indikera bäde fekal

Koliforma bakterier

kan

medföra svarta utfällningar, orsaka skador pä
tvättgods samt ge lukt och smakproblem.

Manganhalten bör ligga under O,3mh/1.

xKlorid
över loomg/l: Indikerar i brunnsvatten päverkan

50-5OO/1OO ml: Kan indikera bäde fekal och
annan förorening som kan innebära hälsorisk.
över 5OO/1OO ml: Kan indikera bäde fekal och
annan förorening som kan innebära hälsorisk.
Vattnet bedöms som otjänligt.

frän relikt vatten, saltvatten (bildat under istiden)

Mikroorganismer vid 22 grader

eller havsvatten. Kan päskynda
korrossionsa ng repp. Koridha lten bör ligga under
lOO mgl1.

över IOOO/mt: Indikerar

xNitrat
2O-5O mg/l: Kan indikera päverkan frän avlopp,
gödsling och andra föroreningskällor.

Koppar

för methämog lobi nem i (försäm rad syresuppta g n ng
i blodet). Nitrathalten bör ligga under 20 mg/|.
i

Kemisk Syreförbrukning, COD-Mn
över 8 mg/l: Vattnet innehäller organiskt material
som kan ge lukt, smak och färg. Indikerar
päverkan av ytligt markvatten.

xNitrit

vattnet. Nitrithalten bör ligga under O,l

mgll,

O,5O mg/l: Vattnet bedöms som otjänligt.
Ökad risk för methämoglobinemi (försämrad

över

syresupptagning i blodet). Vattnet bör inte

användas

till dryck eller livsmedelshantering.

C

sädan förorening frän
vatten eller jord som normalt inte är av fekalt
ursprung. Vattnet bedöms som tjänligt med
anmärkning.

O,2 - 1,99 mg/lit
Orsakat av korrosion pä kopparledningar.
Risk för missfärgning av sanitetsgods och

Nitrathalten bör ligga under 2Omg/1.
över 5O mgll: Vattnet bedöms som otjänligt.
Vattnet bör ej ges till barn under 1 ärs älder, risk

0,1-O,5O mg/l: Kan indikera pSverkan frän
förorening, men kan ocksä bildas genom
ammoniumoxidation i filter och ledningsnät. Kan
även finnas naturligt i djupa brunnar vid syrebrist

och

annan förorening som kan innebära hälsorisk.
Vattnet bedöms som otjänligt.

xMangan

över Or3mg/l: Manganhalten var hög vilket

över lOOOBq,/l:

här (vid häftvätt).
Vattnets bedöms som tjänligt med anmärkning.
2,O

mg/lit och över

Ev. risk för diarr6er, särskilt hos känsliga

smäbarn. Estetiska och tekniska olägenheter
som ovan. Vattnet (kallvatten) bör
spolas nägon minut innan det används till
dryck och matlagning, särskilt vid beredning
av barnmat, efter längre tids stilleständ samt

vid nya installationer.
Vattnet bedöms som otjänligt.
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Bedömning:
Kemiskt avseende:
med anmärkn

Mikrobiologiskt avseende:
Ti

Anmärkningar:
Färg: Färgen i vattnet orsakas vanligen av humusämnen eller av järn och mangan förekomst.
Färgtalet bör ligga under 30 mgPUl.
Järn: Järnhalten var hög vilket gör vattnet tydligt färgat. Den kan medföra utfällningar i ledningar mm.
Orsaka skador pä tvättgods samt ge lukt och smakproblem. Järnhalten bör ligga under 0,5 mg/I.

Bedömningen är gjord enligt "Dricksvattenkungörelsen", SOSFS 2003:17.

Växjö

2013-08-29
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Jamila RslalÄva

Kemist
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