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Kalibreringsavtal  
Fuktmätare material 

Kalibreringsavtal hos Mätforum!  

 

 Kalibreringsavtalet ger rabatt på ordinarie  

kalibreringspris och garanterar samma pris  

under hela avtalsperioden. 

 Vi håller reda på när dina instrument behöver kalibreras 

 Vi kontaktar dig när det är dags att skicka in ditt instrument för kalibrering 

 Instrumentet kontrolleras, kalibreras och returneras med kalibreringsintyg spårbart till ackrediterad mätplats 

 Ditt instrument prioriteras och vi returnerar kalibrerat instrument inom 2 dagar efter att det inkommit till oss, 

alternativt kontaktar vi dig inom 2 dagar om instrumentet behöver repareras.* 

 Kalibreringsavtalet sträcker sig över 3 år. Angivet pris gäller per år. Du betalar kalibreringen årsvis. 

 

 

Kalibreringspunkter för materialfuktmätare 

 
Kalibrering sker i storheterna %FK, %RF, °C samt fuktindikering. Kalibreringen anpassas efter respektive instrument, 
vilket innebär att vissa instrument endast kalibreras i ett urval av nedanstående storheter. 
 
 

 Fuktkvot i 4 punkter med hammarelektrod, %FK. 
26.9, 18.2, 13.2, 0.0 

 Fuktkvot i 4 punkter med mätstift, %FK. 
26.9, 18.2, 13.2, 0.0 

 Fuktkvot i 3 punkter, oförstörande på betong 
0, 3, 4 %FK 

 Fuktindikering i 2-4 punkter, oförstörande på alla material (varierar beroende på instrument) 

 Relativ fukt i 2 punkter, % RF. 1 st. givare. 
20%, 80% RF 

 Temperatur i 1 punkt (intern givare), °C.  
22°C 

 Temperatur i 2 punkter (extern givare), °C.  
10°, 20°C 
 

 

*Vi reserverar oss för att kalibreringstiden kan bli något längre i samband med högtid och semester. 
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För att teckna ett kalibreringsavtal behöver du bara fylla i uppgifterna och returnera avtalet till oss. 

Adress: 
Mätforum AB 
Hammarby Fabriksväg 29, pir E5 
120 30 Stockholm 
 

 

 

Beställare  

Företag:        

Leveransadress:    Fakturaadress:    

        

Postadress:    Postadress:    

Kontaktperson:    Ordernr/märkning :   

Telefonnummer:        

Mail:        

 

Instrument  Om instrumentet skickas in tillsammans med detta kalibreringsavtal behöver dessa uppgifter inte fyllas i. 

Modell:  

Serienr:  

 

 

Övrigt  

  

  

 

 

Ja tack, jag vill teckna ett kalibreringsavtal!  

Underskrift:  

Namnförtydligande & ort:  
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