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Краiна-виробник: УкраiЪц ТоВ <Фомаьгаут-Полiмiн>, 03б80. м. КиiЪ. вул. Пшенична. 2а.
Тел/ 04 4) 40з -з 4 -42, 490_3 5-85

Заявник експертизи: Украна, ТОВ кФомальгауr-Полiмiн>, 03680, м. Киiв, Пшенична,2а_

(адi;еса_ мiсцезяаходженrл, телефон, факс, E-mail, веб-саiц)

Лаяi

Тел/ (044) 403-з4-42. 490_35-85; Код за еДРПоУ: 31481925

на постачаLЕя об'екта в У вtтчизЕяного
об'ект експертизл вiдповцас встаЕовлеЕим медичним крштерiям безпеки/показпикам;
.щопустлrмi piBпi мiграцii у аTмосферне повiцrя не бirьше Г[ксер.доб., а саме: кремнiю дiоксид
аморфний - ОБРВ - 0,2, мети;шетакрилату - 0,i мг/мЗ, метилакрилату - 0,01 мг/мЗ. стироrry - 0.002
мг/мз, форма.пьдегiду - 0,00З мг/м] згiдно з <Гралипrо допустимi концентрацii xiMiтrrx i
бiологiчних речовйн в атмосферному повiтрi населених мiсшь>, затверджених Т.в.о. головIIого
державного санiтарного лiкаря Украrтш 03 березня 20i5 року, ГН 2.2.6-184-2013 <opieHToBfio
беЗПечнi piBшi впrпlву 1ОБРВ) забрулнюIочих речовин в атмосферпому повiтрi паселених мiсцьll.
BMicT rшсйливих речовип у повrтрi робочоi зоЕи не бirьше Гщк, а carrle коrпrентрацiй:
метилметакридату - 10 мг/лrЗ, з &тас ЕебезпеrcI; стироJry -_ з0/10 мг/м', 3 к.лас небезпеки:
метилакрилfi_ч - 5 мг/м3, 3 K:rac пебезпеки; лiоксиду кремнiю - 2 мг/м', 3 K:rac пебезпеки. <Ф>;

формальдегiду - 0,5 мг/м', 2 ..,тас небезпеки. <А" Г>; валпа (гiдроксид каьцiю) - 2 мг/мЗ, 3 клас

(адресц мiсцезr.аходхtlнrrя. телефон. факс- E-mail, веб-сайт)
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небезпеки вiдIовiдЕо до сн л! 4617-88 (ПредеJБно допустимые коЕцентрации (ПДК) вредlьп<
веществ в воз,щ,хе рабочей зоrъ,о>. Компонепти продукцii чинять под)азнюючу лiю на Iшtiру та
сrптзовi оболонки очей. flиmма ефекгивна акгивнiсть цриро,щю( радiон}шriдiв - не бьше З70
Бrс/кг згiдlо з НРБУ-97 ".Щержавпi гiгiенi.пri норми ралiацiйноi безпеки Украr'rпr>

IlеОбviлrrими умовамш викорпсгшrпя/застосувавпя, зберiгаппя, ц)анспорryвдппя, угилiзацii,
зЕпщепЕя е:
При використаннi дотрипryватись рекомендацй виробпика. Кокгроль за вмiсюм шкiдливлж рчовин
У ПОВфi РОбОчОi ЗОни здiйсrпосгьоя за )вюддеflими МОЗ методичнlд,tи вказiвками. При використаннi
застосовувати засоби iн.щвiдуа.тъного захисту згiдrо з гаIryзевими нормами !СТУ 7239:201i
<Система, стшцартiв безпеrи працi. Засоби iнщвiдуа.тrьного захисту. Загальнi вимоги та
класифiкацiо.

За результатами державноi сапiтарно-епiдемiологiшоi експертизи: (ECOSHTUK) вапrrяна фарба(INTERIOR>, (ECOSHTUK) ваппяrа фарба ((MATTLATEХ> виютовлеЕа у вiдповiдпостi iз
ДСТУ EN 1062-|:20|2 <<Лакс }арбовi матерiатrи та системи покрrrгriв дrя зовнirшiх мiнераьних i
беТОННИХ ПОВеРхонь. TexHi.пli умови>. за Еаданим заявником комплектом докyluентЬ вiдповйае
ВИМОГаМ дirОчого сапiтарного закоподавства Украi'ш,r i за 1мовп лотримаЕЕя вимог цього висновку

в заJIвленlи

TepMiH придатrrостi: гаранryеться виробником

IНфОрмацiя щодо етикетки, iвструкцii, прzлвил тощо: етикетка та iнструкцiя з використання
ВИМаГаЮТЬСя. Висновок Ее може бути викорис,ганиЙ для реклами споживтIих якостей об'екту
експертизи

Висновок дiйсний на TepMir; дii ДСТУ EN 1062-1: 2012 <Лакофарбовi матерiапи та системи
для зовнirrшiх Mi i бетоннrтх TexHi.*li

lJiдповiдальнiсть за дотримfi{Ея вимог цього висновку несе заявник,

ПОКазниrса безпеки, яti пiдлягають контроJIю на кордонi: продукцiя вiт.плзн_шrого виробництва

Показники безпеки, якi пiдrrягшоть контроJIю при митному оформленяi: продlкчiя вiтчизняною
виробництва

ПОТО'ЛrИй держазний саriтарно-епiдемiологiчний нагляд здйснюеться згiдпо з вимогtll,tи цього
: виконtшIЕя

Комiсiя з дерхавноi
санiтарно-епiдемiологi.пrоi
експертизи
,Щержавноi установи <Iнстиry r

медицини працi НАМН Украiяи>

01033, м. КиiЪ, вул. Саксагшrського, 75,
тел.: прийлr.rшьrrя: (044) 284-За-27,
e-mail: yik@nanu.Hev.ua;
секретар експертЕоi Koмicii
(044) 289-63-94. e-mail: tesblab@ukr.net

(наih\aеЕ}ъаяIrя, мiсцезнаходкеlпrя, телефн, фахс, Б-mаil, ве6_сай.г)

Заступник голови експертноi ltoMicii,
В.о. д,lректора
Д' кIнстит}т мелицини rrрацi LIAMH

м.п,


