Radonmålingsæssonen skydes igang

adonmålingsæssonen skydes snart igang.
Radonmålingsæssonen starter officielt den 1. oktober og slutter igen den 30 april. Grunden til at
Institut for Strålebeskyttelse anbefaler netop denne måleperiode skal begrundes med det
faktum, at der netop i fyrringsæssonen er mere radon i indeluften i boligerne.
Når der fyres i boligen, skabes der automatisk et undertryk i huset, der næsten suger radon op.
Derved får man det bedste billede af virkeligheden.
Radon dræber 300 om året
Radon er desværre årsag til ca. 300 dødsfald om året. Dette skal sammenholdes med ca. 200
trfikdræbte. Den giftige gas kommer ind i kroppen via luftvejene, hvorefter det kommer ned i
lungerne og kan bestråle disse. Det kan i værste fald medføre lungekræft med dødelig udgang.
Hvordan ved man om der er for meget radon i indeluften?
Radon kan ikke ses, høres, føles eller smages. Den eneste måde man med sikekrhed kan
fastslå om der er for høje koncentrationer af radon i indeluften er ved radonmålinger.
Radonmåling af min bolig - bør jeg det?
Institut for Strålebeskyttelse anbefaler at ALLE boligejere får radonmålt deres hjem. Prisen og
arbejdsindsatsen er minimal, så der er ingen undskyldninger for ikke at få gjort det.
Udover dette har vi udvidet telefon åbningstider:
Mandag fra 8:00 - 18:00
Tirsdag fra 8:00 - 18:00
Onsdag fra 8:00 - 18:00
Torsdag fra 8:00 - 18:00
Fredag fra 8:00 - 18:00
Lørdag fra 9:00 - 16:00
Søndag fra 10:00 - 16:00
Dansk Radonforening
For at sikre den høje standard inden for radonanalyse er Nordisk Radon Måling en af
initativtagerne bag Dansk Radonforening, hvis formål bl.a. er at kvalitetssikre radonanalyserne.
Vi opfylder alle kravene.
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Radonsponsorat
Nordisk Radon Måling har gennem flere år tegnet et erhvervssponsorat hos Kræftens
Bekæmpelse. Dette år er naturligivs ingen undtagelse.
EKSTRA kredittid
Som en af de eneste webshops på nettet tilbyder vi min. 30 dages kredit. Dvs. der går min. 30
dage FØR vi hæver pengene på dit kreditkort.
Bestilling
Bestil dine radonmålinger her
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