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NORD er specialister
NORD leverer bæredygtige totalløsninger til farligt affald, der omdanner affaldet
til energi samt genanvender olie, jern og metaller. Vi minimerer risici for industrien,
bruger EUanbefalede teknikker og leverer fuld sporbarhed gennem hele processen.

Yderligere information
Har I brug for yderligere information, så kontakt jeres key account manager eller
Kundeservice på telefon +45 8031 7100. På www.nordgroup.eu fi nder I information
om vores analyseudbud, bestillingsblanket og bestilling af prøveemballager.

Nordgroup a/s
Lindholmvej 3
DK5800 Nyborg

Kundeservice
Tel +45 8031 7100

Mandag til torsdag kl. 716
Fredag
kl. 715
kundeservice@nordgroup.eu

Laboratorieydelser
test og rådgivning
Relevante analyser af høj kvalitet efter jeres behov

Kvalificeret
dialog ud fra jeres
behov
Hos NORD er vi altid parate til at hjælpe jer med at
løse jeres analyseopgaver, uanset om det er rutine
mæssig kontrol eller enkeltstående prøver.
Vores kunderådgivere og key account managers er
specialiserede indenfor håndtering af farligt affald
og miljøprøver, og kan derfor aktivt bidrage til af
klaring af analysebehov.

Eksempler

Spildevandsanalyser ifølge virksomhedens spilde
vandstilladelse fx pH, total-N, bly, chrom, jern,
kobber, zink, olie/fedt. To gange om ugen afhentes
spildevandet hos kunden, og der analyseres på
prøverne samt på blandingsprøve for måneden.

Desuden har NORD både miljøkonsulenter, produk
tionstekniske ingeniører og laboratoriepersonale
med analyseerfaring, der hjælper med at udvælge
de relevante analyser, hvis jeres analysebehov har
en mere kompleks karakter.

I kan forvente:
Tæt dialog om analyseopgaven
 Overskuelig og simpel bestillings
procedure

Kvalitetskontrol af olie for at afgøre om den op
fylder kriterier oplyst ved køb, fx brændværdi,
svovlindhold, C-indhold, askeindhold, bly, kvik
sølv, nikkel, vanadium, cadmium, chrom, kobber,
flammepunkt, densitet, viskositet, PAH sum.

Analyse og rapport til aftalt tid
Kvalificeret hjælp ved spørgsmål

Analysesortiment
Laboratoriet ved NORD har en unik ballast for ana
lyse af stærkt forurenede eller komplekse prøver.

Undersøgelse af forurenet jord ifølge jordflyt
ningsbekendtgørelsen fx bly, cadmium, chrom,
kobber, nikkel, zink, kulbrinte sum, PAH sum.

Derfor er vi det rette valg, når det gælder analyser
af spildevand, perkolat, slagger, forurenet jord
eller olier.

Prøvetagning og transport

Akkrediteret og fleksibelt

NORD hjælper med prøvetagning og/eller
afhentning af prøver via egen transport eller
underleverandør. Prøven sendes sammen med
udfyldt bestillingsblanket til vores laboratorium,
hvorefter I modtager en ordrebekræftelse, og
analyserne sættes i gang.

Laboratoriets kvalitetssystem er akkrediteret af
Danmarks nationale akkrediteringsorgan DANAK.

Når analysen er gennemført, leverer vi en elek
tronisk rapport med resultaterne.
Normalt er leveringstiden for analysesvar 10
arbejdsdage, men kortere leveringstider kan
aftales, såfremt det er teknisk muligt.

Vi udfører både akkrediterede
og ikke-akkrediterede analyser

Overvågning af virksomhedens kontrolprogram
fx månedlig kontrol af om analyseparametrene
stiger, falder eller er uændrede, anbefalinger i for
hold til ændring af vilkår i spildevandstilladelse
samt kontakt til kommunen om vilkårsændringer.

Vi opbevarer alle faste prøver i 3 måneder efter
indlevering. Vandprøver opbevares på køl i to
uger efter indlevering, medmindre andet er
aftalt.

Den uvildige akkreditering dokumenterer, at
laboratoriets produkter og serviceydelser opfylder
de specificerede og internationalt fastsatte krav i
ISO 17025.
Selvom vi altid arbejder efter disse kvalitetskrav,
har I mulighed for at sammensætte analyserne
efter behov eller kontakte os for opsætning af
specialanalyser.

