
Rekvisition
C.labs egna anteckningar  

Ankomstdatum  Mottaget av  Projektnummer  Ändringar gjorda i samråd med beställare  Datum och signatur

 Provn. avviker från standard, ö.k. med beställare

Fält markerade med * måste vara ifyllda

UPPGIFTER OM PROVOBJEKT OCH ANALYSMETOD UPPGIFTER OM BESTÄLLAREN

 Antal  Kub  Borrkärna * Beställare

 st  150 mm  diameter mm 

 Tryckhållfasthet Lagringssätt inför provn.  Spräckhållfasthet

 SS-EN 12390-3  Vatten  Luft  SS-EN 12390-6 * Adress

 Frysprovning,  SS 13 72 44

 Kub, saltvatten (1A)  Kub, sötvatten (1B)

 Cylinder, saltvatten (3A)  Cylinder, sötvatten (3B)

 Provning  Annan analys:

 förprov  fortlöpande * FAKTURAADRESS (om annan än beställarens)

 Märkning

ÖNSKAD RESULTATREDOVISNING      KONTAKTPERSON

Önskas delredovisning (frostresistens) Efter cykler:  Namn

 Per telefon  Per fax  Per E-mail 7 14 28 42

 Original till (om annan än uppdragsgivaren)  Telefon

 Duplikat  Fax/E-mail

st exemplar till

UPPGIFTER OM PROVTAGNINGSPLATS

* Byggplatsens beteckning och arbetsplatsnummer/litteranummer  Konstruktionsdel

* Gjutdatum  Betongleverantör (anges när fabriksbetong används)            Fabriksbeteckning

Genom att trycka på knappen 
skickas rekvisitionen direkt till
C‐lab med e‐post

Skicka rekvisition 
till C‐lab

j

         

 Plats för provtagning  Entreprenör Provtagare

 Byggplats  Fabrik

UPPGIFTER OM BETONGEN lämnade av uppdragsgivaren eller dess ombud

 Hållfasthetsklass  Annat än K-betong  Avsedd konsistens  Uppmätt konsistens

 Efter blandn.  Efter transp.  Efter pumpn.

 Betongtemp. °C  Max stenstorlek, mm  Avsedd lufthalt, %  Uppmätt lufthalt, %

 Efter blandn.  Efter transp.  Efter pumpn.

 Cementfabrikat och typ  Cementhalt, kg/m3  vctekv - Ärvärde

 Tillsatsmedel: Typ  Produktnamn     Mängd i % av cementvikten

 Tillsatsmedel: Typ  Produktnamn  Mängd i % av cementvikten

 Tillsatsmedel: Typ  Produktnamn  Mängd i % av cementvikten

 Tillsatsmedel: Typ  Produktnamn  Mängd i % av cementvikten

 Tillsatsmaterial: Typ  Produktnamn  Mängd, kg/m³

 Tillsatsmaterial: Typ  Produktnamn  Mängd, kg/m³

NOTERING

Thomas Concrete Group AB C.lab Telefon nr E-mail B 150 2014-01-20
Ringögatan 14 0104-50 51 00 c.lab@tcg.nu
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