
Mest stillede spørgsmål omkring radon

Vi har samlet nogle af de mest stillede spørgsmål omkring den kræftfremkalende gasart radon.

Hvor farligt er radon?
Det formodes at op til 300 danskere dør om året af radon. Heraf er der tale om 3-5 børn.

Hvor mange radonmålere skal jeg bestille?
Du skal som min. bestille to radonmålinger, så der altid kan laves et gennemsnit af boligen.
Reglerne siger at:

- der skal måles med min. en radonmåling på hver etage (hvis stue + første sal = 2
radonmålinger
- kældren måles normalt kun hvis den bruges aktivt (soveværelse mv.). Men flere og flere måler
kælderen selvom den ikke bruges aktivt da dette giver et bedre billede af den samlede bolig

Er radonmålingsboksene farlige?
Kort sagt NEJ. Der er intet farligt i dem. Og dog alligevel, måtte vi forleden dag sende en
"advarsel" til en kunde der var ved at sætte dem op i en snor over sengen hvor de sover. Vi
fortalte at det eneste de skulle være opmærksomme på var at radonmålingerne kunne være
farvel, hvis de faldt ned i munden på dem hvis de snirkede med åben mund :-)

Mine planter går ud - er det pga. radon?
Nej, har har ikke nogen på planterne. Radon kan dog forudsagde lungekræft hos mennesker :-(.
Det formodes at der hvert år dør ca. 300 danskere, dette skal sammenholdes med der dør "kun"
ca. 180 i trafikken.

Hvad koster f.eks. to radonmålinger?
To radonmålinger inkl ALT koster det samme som en god cykelhjelm. Det betyder at alle
boligejere har råd til radonmåling.

Hvornår er det bedst at radonmåle sin bolig?
Den optimale målingsperiode er i perioden fra den 1. okt. - 30 april og i min. to mdr. Man
behøver nu ikke være den store matematikker for at regne ud, at hvis man gerne vil radonmåle i
denne omgang, er det ved at være sidste chance for at bestille.

Er det svært at opsætte radonmålingerne?
Svaret er nej. Når vi sender dine radonmålinger medfølger der en letforstålig dansk guide, der
enkelt forklarer hvor de må, og hvor de ikke skal opsættes. Du har naturligvis også mulighed at
ringe til os, hvis du har behov for det.

Vi har besvaret mange flere radonrelaterede spørgsmål her .

Hvis du ønsker at bestille dine radonmålinger kan det ske her (Gode tilbud iøjeblikket)
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