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Oplysningsblad i forbindelse med lækagesporing (Naborøg)  

I forbindelse med lækagesporing er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten 
ankommer til adressen. Dette vil sikre, at I får den mest optimale gennemgang af den pågældende 
bygning og derved det bedste mulige produkt. 
 
Ved gennemgang af bygningen, vil konsulenten opsætte en såkaldt blowerdoor, for skiftevis at 
kunne påføre bygningen et over- eller undertryk. Herefter vil der blive udlagt damp omkring 
udsatte konstruktionsdele, for derved at kunne lokalisere eventuelle lækager i bygningen. 
 

Betingelser og forholdsregler som bør være opfyldt: 

1. Det bør være muligt for konsulenten, at kunne få adgang til det/de nabomål, som 
mistænkes for at være lugtgenernes oprindelsespunkt. 

2. Der skal fremsendes/foreligge en plantegning, der viser byggeriets opvarmede gulvareal 
(m2). 

3. For at kunne påføre bygningen over og undertryk, opsættes en midlertidig textil-dør i en af 
bygningens yderdøre. Hvis dørhullet måler over 100 cm i bredden, og over 240 cm i 
højden, er det kundens ansvar at sørge for opbygning af en midlertidig tæt konstruktion, 
hvori textil-døren kan udspændes (maksimalt H:240 x B:100). 

4. Evt. brændeovne/pejse/masseovne slukkes minimum dagen før lækagesporingen. Dette er 
især vigtigt da disse skal kunne dækkes af, for at undgå at der bliver påført røggasser til 
bygningen ved undertryk. 

5. Da der under gennemgang af bygningen udlægges damp til sporing, bør alle røgalarmer 
demonteres eller deaktiveres inden konsulentens ankomst. Det er kundens valg hvorvidt 
dette overholdes, og hvornår røgalarmerne frakobles.  
 
CB Group ApS står ikke til ansvar for eventuelle fejlalarmer vedrørende udlagt damp/røg i 
bygningen, så frem kunden forglemmer eller vælger ikke at frakoble røgalarmer på 
inspektionsdagen. Det er samtidig kundens ansvar at tilkoble disse efter fulført arbejde fra 
konsulentens side.  

6. Det skal være mulig for konsulenten, at kunne få adgang til eventuelt loft, kælder, 
teknikskakter og andre delvis lukkede konstruktioner. 

Det er kundens ansvar, at ovenstående er opfyldt ved besøg af CB Group ApS, da afvigelser fra 
disse forholdsregler, i værste fald kan medføre til en mangelfuld / fejlbehæftet lækagesporing af 
bygningen. 

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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