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О6'ект експертизи: Супtiшi будiвельнi pirKi модифiковшri: <ECOSHTUK грунтовка LIME PRIMER,
ECOSHTUK валняна фiяiшне шraK.TriBKa FАТ LIME PUTTY>

виготовлений у вiдповiдяостi iз ,ЩСТУ Б В.2.7 -233:20|0 <Суллiшi булiвельнi pi.шi модифiковаli.
Загальнi TexHi.mi умови>

(адреса мiсцезнаходженяя, телефоц факс, E-mail, Еоб-сайт)

Заявник експертизи: УкраiЪа" ТОВ <Фоммьгаlт-Полiмiн>, 03680, м. IfuiЪ, flrпепитrа, 2а"
Те.тrlфакси: (044) 40З-З4-42, 490-35-85; Код за е У: З1481925

на постачшшя об'екта в У вlтtlизЕяIlого
Об'ект екепертизи вйповЦае встдЕовленим медlлчним критерiям безпекп/показцпкам:
,Щоrryстимi piBHi мirрацiТ у атмосферне повiтря не бiльше Г.Щ$сер.доб., а cal\le: кремнiю дiоксид
а]!rорфний - ОБРВ - 0,2. метиJIметацрилату - 0,1 лtг/мЗ, метилакрилату - 0,01 мг/мЗ, стирол,ч - 0,002
мгiмЭ" формальдегiду - 0,0v3 мгУмЗ згiдно з <Граrrи.пrо допустимi концентрачii хiмiчrих i
бiологiчrrих речовиЕ в атмосферному пcвi,tpi насеJIенпх мiсчь>, затверджепих Т.в.о. головпого
держtвного санiтарного лiкаря Украни С3 березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-2013 <OpieHToBHo
безпечяi piBHi вп,п.rву (ОБРВ) забрудпюiочrrх реqовин в атмосферному повiтрi населених мiсць>.
Br,ricT шкiдливrr( речовиЕ у повiтрi робочоi зони Ее бiльше Г,ЩК, а carrle концентрацiй:
метилметакриJIату - l0 мг/мЗ, 3 I01ac Еебезпеки; стиролу - З0/10 мг/мЗ, 3 клас небезпеки;
метилакрилату _ 5 мг/мЗ, 3 rcrac яебезпеки; дiоксиду- кремнiю - 2 мг/м3, 3 клас небезпеки. кФ>:

формшьдегiду - 0,5 мг/м3, 2 клас пебезпелси" <<А, Г>; BaпIra (гiдроксид капьцiю) - 2 Iчг/мЗ" 3 клас
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яебезпеiм вi.цIовiдIо до СН j',lb 4б17-88 (ПредеJБно допустимые концеЕграIии (П,ЩК) врелньпс
веществ в воздухе рабочей зопы>. Компоненти гродкчii чиЕять подразЕюючу дiю на rшtiру та
сrп.rзовi оболонrс.r очеЙ. Гfuтома ефектпвна активяiсть природrш( радiоrrуrоriдiв - не бЬше 370
Бк/кг згiдrо з НРБУ-97 ' .Щержавнi гiгiенiщi норми радiацiйноi безпеки Украl'ни)

Необхiлппмп J.мовемп впко[псгаппя/застосувдЕЕя, зберiгrппя, цtашспортуванпя, 5rгилiзацii,
знпщеЕЕя с: i

При використаянi дотриIчryваЙсь рекомеядацiй виробника. КоЕrроJБ за вмiсmм шкiдливID( речовин
у повфi робочоi зони здiйсrлосться за узюдденими МОЗ методичlппr.rи вказiвками. При використаннi
застосовувати 3д96ýц iнливiдуальною захисту згi.що з гатrузевими ЕормаNм {СТУ 72З9:2011
<Система стандартЬ безпеки IФацi. Засоби Ьlивiлуапьного захисту. Загатьнi вимоги та
класифiкацiо.

За резуrьтатами державноi саIiтарЕо-епйемiологiшоi експеtrгизи: Суъ,Iiшi будiвельнi рiдкi
модифiкованi: <ECOSHTUK грyllтовка LIME PRIMER, ECOSHTUK ваIтЕяIrа фiнiппlа rmlaK;riBKa
FАТ LIME PUTTY> вигоювлепi у вiдповiдrостi iз .ЩСТУ Б В.2;7 -23З:2010 <Сумiшi будiвельнi
рi.щi мо.шrфiкованi. Зага.тьпi TexHi.пri умови>, за ЕадаЕим зtlявЕиком комплектом дощментiв
вiдповйають вимог€l { дiючого санiтарпою закоIlодавства Украi'ни i за умови дотимання вимог

l в зllявленlи

TepMiH прилатностi: гарштryе Lься виробником

Iнформацiя щодо етикетки, iнстрlкцii, пр,lвил тощо: етикетка та iнструкцй з використаЕня
ВИМuГаються. Висновок Ее може буги використаrий для рек;rачrи споживIIlгх якостей об'екry
експертизи

Висновок дiйсний на TepMiH дii !СТУ Б В,2.7 -2ЗЗ:2010 <Сумiшi булiвелънi рi7щi модифiкованi.
Загаьнi технi.пri 1ълови>

Вiдповiдальнiсть за дотримttнItя вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, ясi пiдrrягають коЕц,оJIю на кордонi: продукцiя вiттrзтrяпого виробництва

Показники безпеки, якi пiд.llягаоть коЕrроJIю при митному оформлеппi: продlкцй вiтчизняною
виробництва

ЛОТО'ший держазний сапiтаряо-епiлемiологiтrий нагляд здйсrпоеться згiдно з вимога}.{и цього
дgсноtsку: викоЕання умов в __
Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологi.пrоi
експертизи
,Щержавноi установи <Iнстит5п
медицини прачi НАМН УкраiЕиD

01033, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, 75.
тел. : прrймаьrrя: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експерттrоi KoMicii
(044) 289-63-94. e-mail: tesblab@uk.net

(ваймеяувФ+rя, мiсцезнаходкеrпц, телефн, фахс, E_mail, веб-сайг)

(N9 проmкоJrу, дага йоФ загвердl(сiпrя)

Заступник голови експертноi KoMicii,
В"о" директора
.ЩУ <<Iнститlт медициtlи працi НАМН

м.п.
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