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Oplysningsblad i forbindelse med termografi af bolig  

Da der i forbindelse med en boligtermografi er nogle faktorer der bør tages højde for, vil vi bede 

dem, så vidt muligt, at leve op til nedenstående punkter, således at De kan være med til at sikre 

Dem, at de får det bedst mulige produkt ud af deres boligtermografi. 

 
1. En indendørstemperatur på 21-24 grader i alle rum/lokaler, skal være opnået (hvis muligt) mindst 

12 timer før besøg af termografientreprenør, grundet boligens klimaskærmskonstruktioner skal 

være termisk stabiliserede inden selve målingen. 

2. Vinduer og udvendige døre (gennemgang gennem døre ER tilladt) skal være lukket til, mindst 2 

timer før besøg af termografientreprenør. 

3. Lad gerne alle indvendige døre (yderdøre holdes lukkede) stå åbent, mindst 12 timer før besøg af 

termografientreprenør, for at udligne temperaturerne i de enkelte lokaler, til et ens niveau. 

4. Rullegardiner, persienner, myggenet og andre genstande der evt. måtte afdække vinduer og døre 

trækkes fra / rulles op / fjernes, mindst 12 timer før besøget. 

5. Store genstande såsom sofaer, senge, sækkestole og stole, bør rykkes min. 0,5 meter væk fra 

ydervægge så vidt muligt, mindst 12 timer før besøget, da disse vil fraisolere varmekilden til 

ydervægskonstruktionen (dette er ikke en nødvendighed, ved f.eks. tunge skabe og bogreoler). 

6. Store billeder og malerier eller lignende bør tages ned fra ydervæggene mindst 12 timer før 

besøget. 

7. Brændeovne og masseovne skal slukkes mindst 12 timer før besøg af termografientreprenør. 

 

Tillægspunkt til ovenstående, hvis der er valgt indvendig termografi med undertryk: 

1. Vindues og udluftningsventiler i boligen, kan med fordel lukkes til umiddelbart før besøg af 

termografientreprenør. 

 

Det er kundens ansvar, at ovenstående er forsøgt opfyldt ved besøg af CB Group ApS, da afvigelser fra disse 

forholdsregler, i værste fald kan medføre til en mangelfuld / fejlbehæftet analyse af termografien. 

Afbudsmelding 

Der skal meldes afbud på udførsel af opgaverne minimum 24 timer før udførsel, ellers vil der blive 

faktureret for eventuel spildtid, samt unødig kørselstid og kørte kilometer jævnføre statens gældende takst. 
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