
BETONINKOETUSTILAUS          Saap. pvm. N:o        

Tilaaja 

Osoite 

Verkkolasku-
osoite   

Rakennustyö 

Suoritettava testaus Koekappaleet 
puristuslujuus (akkreditoitu)       kpl lieriöitä 150x300 mm 
vedentunkeuma (akkreditoitu)   kpl poralieriöitä d = mm  
absoluuttinen kosteus%   kpl kuutioita, särmä 100 mm 
muu, mikä ___________________   kpl kuutioita, särmä 150 mm 

Koetusikä d   kpl laastilieriöitä d = 105 mm 
Koekappaleen valmistuspaikka työmaalla 

valmisbetonitehtaalla 

Koekappaleen 
tunnus ja muottikoodi (*) 

Valu- 
päivä 

Lujuus- 
luokka C 

Testaaja Testin 
pvm 

K 
MN/m2 

Tiheys 
kg/m3 

Mitat 
d  a x b  h 

Murtokuorma 
kN 

Massa 
kg 

- 

- 

- 

- 

- 

(*) Kalibroidun muotin tunnus liitetään koekappaleen tunnukseen by65-2016 §4.2.3 mukaisesti, esim. muotti 12   =>   KPL68-12. Muottikoodi on syytä ilmoittaa enintään kolmella merkillä.  Ilman muottitunnusta kappaleet käsitellään kalibroimattomina. 
Kalibroimattoman kappaleen testauksessa tehdään enemmän mittauksia ja testaus on noin 10 % kalliimpi. 

Tilaajan yhteyshenkilö  puh. 

20 

e-mail 1:

e-mail 2:

e-mail 3:

Lisätietoja ja huomautuksia (Esim. käytetyt lisäaineet) 

Koetuslaitoksen merkinnät tummennetulla pohjalla ↓ 

Tilaus toimitetaan koekappaleiden mukana muovitaskun sisällä 
rakennuslaboratorioon. Tilaus toimitetaan osoitteeseen Juhonkatu 5, 
Seinäjoki. Kopion itsellesi saat kännykkäkameralla. Raportoimme 
pääsääntöisesti yhdellä kaavakkeella tilatut kappaleet yhdellä selosteella, 
joten asiakas voi tarpeensa mukaan jaotella tilaukset eri selosteille 
esimerkiksi projekteittain tai aikaväleittäin. Myös eri testityypit (puristus, 
vedentunkeuma) on syytä erotella eri tilauskaavakkeille. 

Lomakeversio 
21.3.2019

SeAMK Tekniikka

-

Operaattori-
tunnus          Välittäjä

Testausselostusten lähetysosoitteet (pdf-tiedosto). Voit tarvittaessa jatkaa lisätietoihin.
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