BAGA
Vattenanalyser

OROLIG FÖR FAMILJENS DRICKSVATTENKVALITET?
BAGA erbjuder kompletta vattenanalyser
– beställ din enkelt redan idag!

Testa ditt brunnsvatten minst vart tredje år
Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Vattenanalysen ger dig svar på vilka
ämnen som finns i ditt brunnsvatten samt i vilka halter de förekommer. Att lukta och smaka på vattnet för att
bedöma kvaliteten räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.
Vissa ämnen som påverkar brunnen är svåra, om inte omöjliga att upptäcka på annat sätt än genom en
vattenanalys.
Om man har eller har haft problem med vattenkvaliteten bör man analysera sitt vatten oftare. Samma sak
gäller om det är fler än två fastigheter anslutna till vattenbrunnen eller har små barn som ska dricka vattnet.
Det finns orsak att alltid ta en vattenanalys i samband med köp av fastighet med egen brunn.

Ämnen som ska analyseras för dig med egen brunn
De ämnen som ska analyseras är de som rekommenderas av Livsmedelsverket enligt deras ¨Råd om enskild
dricksvattenförsörjning¨ Det är viktigt att tillse att alla rekommenderade ämnen omfattas i den vattenanalys
du tar.

Åtgärder
Om en vattenanalys visar att hushållet inte har tjänligt vatten bör man som brunnsägare alltid utreda orsaken
samt göra något åt det. Ibland innebär det att man behöver installera vattenfilter. Vattenanalysen kan
användas som underlag till åtgärder av vattenkvaliteten.

Kom ihåg att det är Du som ägare av brunnen som ansvarar för dricksvattnets kvalitet!

Instruktioner
BAGA erbjuder i samarbete med Eurofins ackrediterade vattenanalyspaket
som bedöms enligt ¨Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning¨.
I Webshopen kan du se de analyspaket som BAGA erbjuder privatpersoner.
Nedan framgår vilket paket vi rekommenderar för en komplett analys av dricksvattnet.

Vattenalys
vart 3:e år

BAGA rekommenderar:
För grävd brunn: Normalkontroll
För borrad brunn: Normalkontroll + Radonanalys

Att göra en vattenanalys är enkelt – följ våra anvisningar nedan!
1)

Gå in på www.webshop.eurofins.se.

2)

Klicka på ”Har du fått en kampanjkod?” uppe till höger.

3)

Skriv in BAGAs kampanjkod med stora bokstäver: BAGA

4)

Beställ analyspaket.

5)

Ditt provtagningskit levereras till den DHL ServicePoint som ligger,
närmast dig. Det innehåller även checklista för provtagning.

6)

Ta en analys på ditt vatten enligt medföljande instruktioner.

7)

Skicka paketet till Eurofins enl. det sätt du angivit vid beställning,
postombud alternativt Eurofins inlämningsställen.

8) Efter ca 2-3 veckor erhåller du ditt analyssvar via mail.
Information: Inlämning till Eurofins inlämningsställen gör att returen av analyserna är gratis.
Karta över Eurofins inlämningsställen ( och information om transportfria dagar ) finns på
www.eurofins.se/tjanster/provinlamning
En vattenanalys gjord av ett ackrediterat laboratorium, certifierat av myndigheten Swedac, ger dig oberoende
och ärlig information om hur ditt vatten mår. Du vet att analyserna görs med hög kvalitet och skapar säkerhet
för liv, hälsa och miljö i vår vardag.
I samarbete med

Kundsupport Eurofins (Telefontid 9:00-12:00) 010-490 8170

ANALYSOMFATTNING enligt Livsmedelsverkets råd.
Alla analyspaket är ackrediterade och bedömning sker enligt ¨Livsmedelsverkets råd om enskild
dricksvattenförsörjning ( tidigare Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17)

Mikrobiologiskt analyspaket
Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Koliforma bakterier
E.coli

Kemiskt analyspaket
Lukt
Färg
Grumlighet
pH
Konduktivitet
Alkalinitet
COD-Mn
Hårdhet
Kalcium
Magnesium
Järn
Mangan
Koppar
Natrium
Kalium
Ammonium
Nitrat
Nitrit
Fosfat
Klorid
Fluorid
Sulfat

BAGA KUNDTJÄNST - VATTEN
Till oss på kundtjänst kan du vända dig oavsett var
i processen mot ett renare vatten du är.
Telefon: 019 – 7671680, Mail: vattenfilter@baga.se

BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar
lösningar för vattenbehandling. Vi har flera internationella
patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt testar och
förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer
oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett
miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar och ger dig garantier och service som
faktiskt betyder något. BAGA gör rent på riktigt.
I BAGAs sortiment finns: vatten- och avloppslösningar som
fungerar för alla enskilda hushåll och samfälligheter. Vårt
huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Örebro, Helsingborg, Alingsås
och Umeå.

Tungmetaller
Aluminium
Antimon
Arsenik
Bly
Selen
Kadmium
Krom
Nickel
Uran

Radon analys
Radon

Normalkontroll

Detta specialanpassade analyspaket både
mikrobiologiska och kemiska parametrar
samt rekommenderade metaller.

www.baga.se
BAGA Water Technology AB
Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona
Telefon: 0455-61 61 50 • Telefax: 0455-205 46 • E-post: info@baga.se
Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå • Örebro • Alingsås

