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BIODETECT SYSTEM

BioDetect System 

FREMTIDENS SKIMMEL-, 
BAKTERIE- OG VANDSKADEDETEKTERING

NAC Europe vil gerne benytte lejligheden til at takke for din interesse i vort firma og vore produkter. Vi mener, at BioDetect systemet 
kan blive et vigtigt værktøj for dit firma i forbindelse med skimmelsanering samt rengøring og desinfektion efter fugt- og vandskader. 
Produktet giver dig mulighed for at kontrollere kvaliteten af det udførte arbejde på stedet – en faktor, der er meget vigtig, når du og dit 
firma skal bringe skaderamte bygninger og byggematerialer tilbage til den oprindelige stand fri for sundhedsskadelig skimmelsvamp og 
andre mikrober.

BioDetect systemet anvender en patenteret, biokemisk teknologi til at frembringe nøjagtige og pålidelige resultater, der giver brugeren 
mulighed for at fastslå graden af biologisk forurening på overflader indenfor 15 sekunder og til en væsentlig mindre pris end andre 
prøvetagningsmetoder.

Vi er også overbeviste om, at din evne til at spare tid og penge ved skadesaneringsarbejde, i høj grad vil øge din konkurrenceevne på 
markedet. BioDetect systemet giver dig en konkurrencefordel og fremmer dine muligheder at hjælpe dine klienter i forbindelse med 
skimmelsanering m.v.

Hvis du ønsker yderligere information vedr. BioDetect systemet eller har 
tekniske spørgsmål, står vi gerne til rådighed på tlf. +45 74 42 62 92 
eller se vores hjemmeside www.nac-europe.com.

Med venlig hilsen
NAC EUROPE

Jesper Natorp

Nærbillede af biofilm  
fundet på en overflade

Fremtidens skimmel-, bakterie- og vandskadedetektering
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BIODETECT
SYSTEM

BIODETECT – FREMTIDENS SYSTEM TIL HURTIG MÅLING AF 
BIOFORURENING VED SKIMMEL- OG VANDSKADER M.V.

HURTIGT SYSTEM TIL MÅLING AF BIOFORURENING
BioDetect systemet hjælper skadeservicefirmaer, skimmel-
saneringsfirmaer, konsulent- og rådgivningsfirmaer indenfor 
bygningsanalyser herunder skimmelsvampe-angreb m.v., forsik-
ringsselskaber osv. med på en hurtig, præcis og billig måde at 
undersøge skimmel- og bakterieforureningen på vandskadede 
materialer. Den biofilm, der opstår i forbindelse med skimmel- og 
bakterievækst på vandskadede byggematerialer kan nemt detek-
teres ved hjælp af BioDetect systemet.

BioDetect systemets primære funktion er at fastlægge forure-
ningsniveauet på byggematerialer og at dokumentere rengø-
rings- og desinfektionseffekten efter en skimmel- eller vand-/
kloakskadesanering.

Vandskade og skimmelvækst i bygninger og hjem er en alvorlig 
sundhedsrisiko. Forurenede eller vandskadede byggematerialer 
og overflader i bygninger kan skabe indeklimaproblemer, der 
kan være meget vanskelige at identificere og behandle. Ofte kan 
omkostningerne i forbindelse med undersøgelser, indsamling af 
skimmelprøver og selve skimmelsaneringen være meget store.

Nøgletal og fordele:
HURTIG 
Resultat foreligger i løbet af 15 sekunder

NØJAGTIG 
+/- 5% afvigelse

BILLIG 
Koster kun en brøkdel af  
alternative prøvetagningsmetoder

LET AT ANVENDE 
Ingen speciel skoling påkrævet

LET AT AFLÆSE 
Enkelt numerisk display

LET AT ADMINISTRERE:  
Indeholder datastyrings software

H U R T I G

N Ø J A G T I G

L E T  A T  A N V E N D E
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BIODETECT SYSTEM

BRUGERVEJLEDNING
ULTRASNAP OG SYSTEMSURE PLUS

BioDetect Ultrasnap ATP vatpinde og BioDetect Systemsure Plus 
luminometer anvendes til at bestemme mængden af levedygtigt 
biologisk materiale (skimmel og bakterier), biofilm og lignende 
mikrobielle organismer på forurenede overflader. Formålet med 
prøvetagningen er at bestemme graden af biologisk overfladefor-
urening på rensede substrater, bygningsoverflader og materialer, 
der er del af et saneringsprojekt, rensede og desinficerede bygge-
materialer. Byggematerialer, der er egnede til prøvetagning med 
BioDetect systemet omfatter, men er ikke begrænset til, væg-
stolper (metal eller træ), beton, vinyl og keramiske fliser, lami-
natoverflader, rustfri stål, murværk, plastik, gipsplader, træplader,  
glas osv.

BioDetect systemet til detektering af bio-forurening er konstru-
eret til at teste graden af renhed på overflader og desinfektions-
effektiviteten i forbindelse med skimmel- og bakteriesanering. 
Systemet kan ikke detektere specifikke bakterier, vira eller 
svampeorganismer, men vil definere de overflader, hvor disse 
mikroorganismer kan forefindes som et resultat af beskidte eller 
uhygiejniske forhold.

KVALITETSTEST AF OVERFLADER FØR OG EFTER SANERING AF SKIMMELSVAMP- OG 
BAKTERIESKADER - PROCEDURE FOR ATP TEST AF OVERFLADER MED HENBLIK PÅ 
SKIMMEL OG BAKTERIER

Fremtidens skimmel-, bakterie- og vandskadedetektering
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BRUGERVEJLEDNING
ULTRASNAP OG SYSTEMSURE PLUS

1.  Udvælg, hvilken overflade, der skal testes (f.eks. vægstolper (metal eller træ), beton, vinyl og keramiske  
fliser, laminatoverflader, rustfri stål, murværk, plastik, gipsplader, pudsede vægge, træplader, glas osv.)

2.  Anvend aseptiske teknikker ved alle prøveindsamlinger. Træk ATP prøvetagningsvatpinden ud af røret.  
Hermed frigøres vatpinden, der er fugtet for at kunne opsamle biofilm ved prøveindsamlingen.  
Det er vigtigt, at vatpinden IKKE berøres direkte med fingre eller hånd, da den ellers vil blive forurenet.

3.  Pensel omhyggeligt et areal på ca. 10 x 10 cm af den udvalgte overflade med ca. 10 vertiale og 10  
horisontale strøg, medens vatpinden roteres over overfladen. Vatpinden kan også bruges til at undersøge  
svært tilgængelige overflader, som er enten mindre eller større end 10 x 10 cm.

4. Efter penslingen anbringes vatpinden igen i plastikrøret.

5.  Klem hårdt om toppen af vatpinden og knæk den lille blå plastikstilk.  
Hold enheden lodret under denne procedure.

6. Klem toppen 2 gange for at frigøre væsken i kammeret. Væsken vil nu løbe ned i bunden af plastikrøret.

7.  Ryst omhyggeligt enheden for at blande væskerne i bunden af enheden (5 sekunder).  
Dette sikrer at vatpinden skylles/blandes omhyggeligt i væsken.

8.  Åben låget på Systemsure Plus luminometer og indfør hele enheden fra toppen. Enheden skal helt ned i åbningen,  
før låget på luminometeret lukkes. For at opnå det mest nøjagtige resultat skal prøveenheden indsættes i luminometeret  
og aflæses inden for 60 sekunder efter stilken er knækket og væsken er aktiveret (pkt. 5).

9. Luk låget på luminometeret.

10.  Tryk på "OK" knappen for at aflæse prøveresultaterne. Denne proces varer 15 sekunder fra det øjeblik "OK" knappen aktiveres.  
For at opnå det mest nøjagtige resultat holdes instrumentet lodret.

4 NEMME TRIN Få resultatet på få sekunder

Enkel og nem at anvende - blot pensel, knæk, klem og aflæs

PROCEDURE
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BIODETECT SYSTEM

BioDetect System 

De testede overflader var relativt tørre eller havde været udsat for vand og var næsten tørre, da de blev undersøgt for ATP. 

*  ATP resultater relateret til tilstand 1 afhang af den almene kvalitet af rengøringen på de testede områder eller overflader.  
Typiske tilstand 1 overflader affødte ATP resultater indenfor området 1 RLU til 50 RLU. Der var dog prøver, der lå så højt som 150 RLU.

ANALYSE AF BIODETECT PRØVERESULTATER
BIO DETECT FOR IICRC S520 ANALYSE  

Fugtindhold
%

ATP Test  
resultat (RLU)

IICRC S520 
tilstand

NORMAL SVAMPEØKOLOGI (BAGGRUNDSNIVEAU)
(Indendørs miljø, hvor der kan forekomme koloniserede sporer, 
svampefragmenter eller spor af vækst, hvis identitet, placering og 
mængde afspejler en normal svampeøkologi i lignende miljøer)

KOLONISEREDE SPORER
(Indendørs miljø, som primært er angrebet af koloniserede sporer, 
der er spredt enten direkte eller indirekte fra et tilstand 3 område,  
og som kan vise tegn på reel vækst) 

REEL VÆKST
(Indendørs miljø der reelt er angrebet af skimmel og tilhørende 
sporer. Reel vækst omfatter vækst, der er aktiv eller hvilende, 
synlig eller skjult) 

<15%

<15%

<15%

1-50 
(1-150)*

50-150

>150

1
Godkendt

2
Forsigtig

3
Ikke godkendt

Tilstanden på den testede overflade
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BIODETECT
SYSTEM

De testede overflader var relativt fugtige eller indeholdt aktivt indtrængende fugt i form af vand, da de blev undersøgt for ATP.

*  ATP resultater relateret til tilstand 1 afhang af den almene kvalitet af rengøringen på de testede områder eller overflader.  
Typiske tilstand 1 overflader affødte ATP resultater indenfor området 1 RLU til 50 RLU. Der var dog prøver, der lå så højt som 150 RLU.

ANALYSE AF BIODETECT PRØVERESULTATER
BIO DETECT FOR IICRC S520 ANALYSE  

Fugtindhold
%

ATP Test  
resultat (RLU)

IICRC S520 
tilstand

NORMAL SVAMPEØKOLOGI (BAGGRUNDSNIVEAU)
(Indendørs miljø, hvor der kan forekomme koloniserede sporer, 
svampefragmenter eller spor af vækst, hvis identitet, placering og 
mængde afspejler en normal svampeøkologi i lignende miljøer)

KOLONISEREDE SPORER
(Indendørs miljø, som primært er angrebet af koloniserede sporer, 
der er spredt enten direkte eller indirekte fra et tilstand 3 område,  
og som kan vise tegn på reel vækst) 

REEL VÆKST
(Indendørs miljø der reelt er angrebet af skimmel og tilhørende 
sporer. Reel vækst omfatter vækst, der er aktiv eller hvilende, 
synlig eller skjult) 

<15%

<15%

<15%

1-50 
(1-150)*

100-500

>500

1
Godkendt

2
Forsigtig

3
Ikke godkendt

Tilstanden på den testede overflade

H U R T I G
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BIODETECT SYSTEM

BioDetect System 

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED ANVENDELSE  
AF BIODETECT PRØVESYSTEMET

a) Beskadigede eller utilsigtet aktiverede prøve vatpinde bør ikke anvendes, men destrueres.

b)  Den brugte prøve vatpind kan destrueres som normalt husholdningsaffald.  

Der er ingen specielle forholdsregler.

c)  Undgå at samle større mængder af prøvemateriale på vatpinden.  

For store mængder materiale kan reducere signalstyrken ved testen og  

give unøjagtige resultater.

d) Hold BioDetect Systemsure Plus lodret (pkt. 10).

e) Hold BioDetect Ultrasnap ATP vatpinden lodret, når denne aktiveres og rystes (pkt. 5).

f)  BioDetect Ultrasnap ATP vatpinde tåler opbevaring i stuetemperatur i op til en måned, men alle ubrugte  

prøveenheder bør opbevares i køleskab, hvor de er holdbare i op til 12 måneder.

Fremtidens skimmel-, bakterie- og vandskadedetektering
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BIODETECT SYSTEM

PRO-CLEAN

ENKEL OG NEM AT ANVENDE

Fremtidens skimmel-, bakterie- og vandskadedetektering
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PRO-CLEAN

ENKEL OG NEM AT ANVENDE

BRUGERVEJLEDNING
PRO-CLEAN

PRO-Clean er en hurtig og nem metode til nøjagtig bestemmelse 
af overfladers renhed for sikring af produktkvaliteten. PRO-Clean 
afslører proteinrester, som stadig befinder sig på overfladen efter 
rengøring. Stryg vatpinden hen over overfladen, frigør væsken og 
hvis der er proteinrester til stede, vil indikatoren farves lilla. 

Farveændringen giver et semikvantitativt billede af overfladens 
renhed. Jo mere forurening, der er til stede, desto hurtigere vil 
farven skifte til lilla og desto mørkere er farven. PRO-Clean vali-
derer hurtigt hygiejne-graden på overfladen og muliggør derfor 
hurtig handling, om nødvendigt.

HURTIG TEST FOR PROTEINRESTER

H U R T I G
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NAC Europe

Ellegårdvej 18 - DK-6400 Sønderborg

Tlf. +45 7442 6292 

info@nac-europe.com - www.nac-europe.com

www.nac-europe.com


