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Usługi w zakresie ilościowej analizy azbestu i włókien respirabilnych w próbkach wodnych i gleby
bazują na własnej, opatentowanej metodzie pt. „Sposób oznaczania azbestu” – jesteśmy jedynym
ośrodkiem w kraju, który wykonuje tego typu badania dla cieczy i gleby.
Jednocześnie jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków badawczych w kraju, który jest w stanie
sprawnie przeprowadzić badanie jakościowe pod kątem występowania azbestu (sprawdzamy, czy
azbest występuje w próbkach dostarczonych przez Klienta). Badania jakościowe dotyczą w głównej

mierze materiałów budowlanych, rzadziej – gleby.
(
http://ppnt.poznan.pl/oferta/program-rozwoju-firm-innovation-management/badania-i-rozwoj/analiza-i
losciowa-wlokien-azbestu-w-wodzie-sciekach-i-glebie/
więcej
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