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e-mail : info@consumer. gоч.uа

ЗАТВЕРДЖУIО
Т,в.о. Голови ffержпролспохtивслужби

о.П.Шевченко
--

a ''-

- с- L-L L *:'
( Illлпllс)

м.п

висновок
де ржа в н oi са н iTa рн о-епiдем iоло гiч ноТ експертизи
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Об'с,кт експертизи: Лакофарбовi матерiали KPolimin АF-l, Polimin SF-l. Polimin ASF-l>>

врlго,tовrlеНий у вiлпОвiдностi iз /{СТУ EN l 062-1:20l2 <Лакофарбовi матерiали та системи покриттiв для

зt,lBHitttttix мiнеральних i бетонних поверхонь)

Код за ДКПlIl УК'ГЗЕД; кул: 23.64.10

iбrlа торгiвля.

Сфера застос)/ваIIня та реалiзацii об'скта експертизи:
ToN,{y чис.lti булiвлi медичного призначення,

Булiвничтво (житлове, промислове, цивiльне в

дитячi заклади та пiдприемства харчовоТ

промисл11999л[9ц19r,

I{раiна-виробrrик: YKpaiHa, тоВ <Фомальгаут-Полiмiн>, 03l34, м. Киiв, вул. Пшенична, 2а,

ге;r/(lаксtл: (044) 103_З4-42,490_35-85 root@polimin.ua www. polimin,ua. Виробництво розташоВане:
, K"TLey,r.Kgu-ouuJ

Ф,lреса. N! IсцезllаходжсIl1]я, те

Заявник ексгIертизLl: УкраТна, ТОВ <Фомальгаут-Полiмiн>, 03lЗ4, м. Киiв, вул. Пшенична,2а

:."/ф-.", (Oaal аОЗ-ЗЩ2, 490-35-85 rqg(@рqЦдriцда www. poliTin.ua; Ко4 за СДРПОУ: 3148l925

----Gреса 

й iсцезt tirxoд;Ketl t lя, тсле(lо н, факс. Е-mа i l. веб-сай,l,)

/{aHi прсl контрак,г на постачання об'скта в Украittу: Продукцiя вiтчизняного виробництва

об'скт експертизи вiдповiдае встаIlовленим медичним критерiям безпеки/показникам:
Щопустимi piBHi мiграцiТ у атмосферне повiтРя не бiльше ГЩКсер.доб., а саме: кремнiю дiоксрtд
аморфний - оБрВ - 0,2, метилметакрилату - 0,1 мг/мЗ, метилакрилату - 0,01 мг/м3, формальдегiдУ -
0.00з мг/мr, стLIролу - 0,002 мг/м, згiдно з <Гранично допус,гимi концентрацii хiмiчrtих i
бiолоr-iчttих рсчовиI{ в атпtосферному повiтрi населених мiсць>>, затверд}кених Т.в.о. головного

державнOго iа,-,iтарного лiкаря 
-Украiни 

03 березня 2015 року, гн 2.2,6-1,84-2013 KOpicHToBrro

безпечнi piBHi вп,,iИву (ОБРВ) забрулrrrоЮLlих речоВин I] атмОсферноплу повiтрi населених мiсць>.

BшlicT ulкii1.;tивltх речовлIIi у псlвiтрi робочоi зоFtи не бiльше гдIt, а саме концентрацiй:

N{е,ги"rlметакри_цат,\r - 10 мг/м'. 3 K.ltac небезttеки; метилакрилату 5 мг/м', 3 клас небезпеки,

форшrаr,rьдегiдУ - 0,5 мг/м',2 клаС небезпекИ, кА, Г>; стиролУ - 30/10 мг/пt3,3 клас небезпекlt;

лiоксилу KpeMHiro - 2 мг/м',3 клас небезгtеки, кФ> вiдповiдно до ГОСТ l2.1.005-88 (ССБТ. ОбЦДИе



санитарно-гигиенические требования к возд}ху рабочей зоны). Сумарна питома, ефективна
активнiсть ПРН не бiльше 370 Бdкг вiдповiдно до НРБУ-97 Норми радiацil"rноТ безпеки Украiни.
,Щержавнi гiгiенiчнi нормативи).

Нсобхiлнимlr yMoBaNIIr використаrlня/застосуваIttlя, збсрiгаIIIIrI, ,грансtIортyваIIня, 
ут,илiзаtlii,

знищення €:

При використаннi дотрлIN{уватись рекомеlrдацiй влtробнlrка. Контро.llь за BMicTtlbt шкiлливих речовин
у повiтрi робочоТ зоllи здiйснюеться за узгоджеtIиNlLI МОЗ NlетодиLIниlItl вказiвкапlti. [Iри
виготовлеItнi застосовуватIi засоби iндивiдуаrlьного захис,г), згiдно з I-аJI},зе|]IIN,Iи норN,{ами ЩСТУ
72З9:2011 кСистема стаI]дартiв безпеки працi. Засоби iндивiду,апьного захист},. Заrгальнi вIlмоги та
класифiкацiя>.

За результатами державноТ санiтарно-епiдемiологi.tноТ експертизи: Лакофарбовi п,rатерiапи KPoIimirl
АF-1, Polimin SI"-1, Polimin АSF-1) вигоl,овленi у вiдповiдностi iз !СТУ Ill\j 1 062-1:2012
<Лакофарбовi матерiали та сtlстеми покриттiв для зовнiшнiх п,riHepa,,rbHllx i бc,I,t,ittHl.tx поверх()нь)).
за наданI-{м заявникоN{ коNlплектом документiв вiдповiдають вимогаN{ дirочсlго санiтарного
законодавства Украiни i за уп{ови дотримання виN{ог tlього висновку мож},ть бу,т,1,1 викорисtанi в

заявllенiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гараttтусться виробником

iнформацiя tцодо етикеткlI, iнструкuii, правил тощо: етикеткtl та iнс,грукliiя з використа}t}tя
виN,{агаються. Висновок не може бутrr використатlrtй дJя рсклаN{и спожIiвlILlх якостей об'сктr,
ексJlертизи

BlicHoBoK дiйсний на TepMiH дiТ ДС'ГУ Еl"Х | а62-1:2012 <JIако(lарбовi шtатсtrliшrи
покриттiв для зовнiшнiх шtiнеральних i бетонних поверхонь)

Вiдповiдальнiсть за дотрLIмаFIIIя вимог цього висFlовк\, несе заявI]l.tк.

та срIстеми

lIоказники безгtеки. яtti пiдлягаIоть контролю }{а Kopaolti: пролу,кцiя вiт.iизtlяноt,tl виробниtlтва

Показrtикtт безпекtt, якi пiдлягають коFtтролю при N{итI{оrrу оформленнi: прод}.ltitiя вiтчtrзняtнсlго
виробництва

Поточrтий дерrкавнилi санiтарttо-епiдеплiологiчний наглял здii.tснtосться згiдlто ] Bll]\l0l aN4ll цього
висновку: виItоlIання умов вLiкористання

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноТ
експертизи ЩержавноТустанови
кIнститут NIедицини працi iпleHi Ю.I.Кундiсва
Нацiональноi академii медичних наук УкраiЪи>

01033, м. KltTB, вул.Саксагаtlсьttсlго. 75.
тел.: прttйN,{аJIьI]я: (044) 284-З4-27л
e-rnai l : yik Г@папu.kiеl,. r ta;

секретар експертноТ Kor,riciT
(044) 289-б3-94. е-шаil: test-Iab@ukr.net

(trайменуванllя, ьtiсl{езltахоiuttеlltlя. телс(lоtt. dtal<c. E-nlail. всб-сай,т)

Заступник голови експертноi KoMicii,
!иректор !ержавноi установи
<Iнститут медицини працi iMeHi Ю.I.Кундiева
Нацiональноi академiТ медичнrrх наук УкраТни>
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