
ШРЖАВНА СJryЖБА УКРАiНИ З IIИТАНЬ
БЕЗПШДrНОСТI ХАРЧОВIШ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

вуo. Б. Грilrченкц 1, м. КиiЪ, 01001, тел. 279-12-70,279-75-58,факс 279-48Б,
e-mail: info@consumer. gоч.ча

вlд t// lU,

дерrrсавпоi сапiта

201 8 р. N,602-|2з-20-1l Ц/66l

(фупювка упiверсшьна змiцнююча
iшна KECOSHTUK MULTI-FINISH))

Об'ч_експертизи: Сумiшi будвельнi рiдлi мод,rфiковмi:
ECOSHTUK LIME PRIMER> та Iшrак.пЬЬ валтяrrа мч:ътiф
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виготовлений у вiдповiддостi iз ,ЩСТУ Б В.2.7 -2ЗЗ:2О10 <CyMiпi будЬельнi рйкi модафiкованi.загапьнi техпiчrri умови>

Краiна-виробник: YKpaib4 ТОВ
Тел/факси: (044) 403-З4-42,

кФомагьгаут-Полiмiн>, 03 134,
490-З5-85. root@Dolimin.uа'

Пшени.ш4 2а

Код за ДКЦП УКТЗЕД артикул: 23.64.10

м. КиiЪ, вул.
wwrv.polimin.ua.

flлrенитrц 2а,
Виробництво

0З134, м. IfuiЪ,
адрсса

Заявник експертизи: Украна"
Тел/факси: (044) 40З-З4-42,
з 1481925

ТОВ <Фоматьгар-Полiмiн>,
490-З5-85, root@,polimin.ua,

03134, м. IfuiЪ,
wtпw.polimin.ua;

вул. Пшеничrrц 2а,
Код за е.ЩРПоУ:
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б'еrсг експертпзп вiдповiдае встаЕовJIеЕпм медЕrIЕпм критерiям безпекп/показцикам:
Долryлстимi piBHi мiграчii у атмосферне повiтря не бЬше-Г[Йер.доб,, а саме: *йцЬ карбонат -- 0,05 мг/мз, кремнiю лlоrlсrл ат'rорфншi- _ оБрВ - O,Z, мЙлru.r*р*чry - 0,1 мг/мЗ,метилакрилату - 0,01 мг/м', форма;rьдегiд, - 0,00З мг/мЗ згiддо . 1Ьрй."rо доrryстимiкоfiцентрацii хiмi.rrпо< i бiологiтло< речовив в атмосферному повiтрi '"u""o""'r,. 

*iaц"п,затверджених Т.в.о. головною держllвЕого саrriтарпого лЬаря VryЬи ОЗ Ьереr"я ZOt5 року, ГН2,2.6,1-84-20|з <орiеrrовно безпетri piB'i впlпlву (оБРВ) забрудlпоютIих речовин ватмосферному повiтрi каселених мiсць>. BMicT шкiйвю( речовин у повiтрi робочоi зоци Еебiльше Г{К, а саме кошIентрацй: мети.шrrетакрrаrаry - 10 шЁ, з *u. rr"O".o"b,'r"r"ou*p"rrury -

fr
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5 мг/м', З клас небезпеr<и; дiоксиду кремtriю - 2 мг/м3, 3 клас небезпеки, <Ф>; форма.тьдегiry - 0,5
мг/мЗ, 2 кJIас Еебезпеки, <А, Г>; каrьцЬ карбонат - б мг/мЗ, 4 K:rac небезпеки, <Ф> вiдповiдно до
ГОСТ 12.1.005-88 (ССБТ. Общ.rе саштарно-гигиенrческие требоваЕия к воздуху рабочей зоны>.
Пиюма ефективна акгивнiсть прцродrш( радiопук.ltiдiв - не бirьше 370 Бк/кг згiлпо з НРБУ-97
",Щержавнi гiгiенiшi норпп.I радiацiйпоi безпеrс.r Украi'ни;

НеобхЦними умовами вшкористапня/застосувднttя, зберiгаЕня, IраЕспirр ryl'auflrt, утплiзацii,
зппщеЕЕя €:

При використаrлri дотрпtумтись рекомепдацй виробшка. При використапнi необхiдло
здiйсшовати контроJIь повiтря робочоi зони на BMicT rш<iдливш< рочовин у вiдповiддостi зо

узгодкених МОЗ мgто,щш< вказЬок. При використаrrнi застосовувати засоби irтдлвiдуального
захисry згiдrо з гаЕузевими Еормалrи ДСТУ 72З9:20L1 <Спстtма ставдартiв безпеки прапi. Засоби
iндивiдуаrьпого зllхисту. Загапьпi вшrлогп та к.пасифiкаuiо.
За резуrьтатами державноi саЕiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: CyMimi будiвельнi piщi
мо,щфiкованi: (ФуЕтовка унiверсальrrа змiцнююча ECOSHTUK LIME PRIMER> та rшrаклiвка
вапItяна муrьтiфiпilшtа (ECOSHTUK MULTI-FINISH> виготовлепi у вiдповiдlостi iз !СТУ Б
В.2.'7 -2ЗЗ:2010 <Сумiшi будвеlьцi pffi молифiкованi. Загальнi Texвi,пli умови), за надаЕим
заявником комплектом докумешrацii вi/тповiдаютъ вимогам дirочого санiтарного законодавства
Украrяи i за умови доц)имаЕIIя вимог цьою висновку можуть бутrr впсористшri в змвленiй сферi
застосуваIIЕя.
TepMiH придатностi: гараЕту€ться виробЕиком
Iнформачiя щодо ЕIикеткЕ, Ьструltцii', цравил тощо: етикетка та iястусдiя з використtlнЕя
вимагаIоться. Висновок не може бути використаrпй дIя рекJIап{и спо)й(ивтIих яr<остей об'екry
експертизи
Висповок дiйсlпй на TepMiH дii ДСТУ Б В.2.7 -2ЗЗ:20|0 (Cyмimi будiвеlьвi рiлкi модифiковшri.
Зага.lьнi TexHi.пri умови>
Вiдlовiда.тъпiсть за доц)имаЕЕя вимог щого висsовку Еесе змвЕик.
Показнlдсп безпеки, жi пiдлtrають коЕгроJIю на кордоЕi: продукIiя вiтшзняrого виробництва
Показнrд<и безпеки, якi пiдлають контроJIю при itшгЕому офоршrеннi: продукцiя вiтц,rзяяного
виробпщтва
Пототлrй державвий санiтарно-епiдемiологi.пптй яагляд здiйсrпосться згiдно з вимогами цього
висЕовку: виконашя уN{ов використalЕЕя

Комiсiя з державноi
саЕiтарно-епiдемiологiшоi
експертизи,Щержавноi уставови
<Iнститут медициlти працi iMeHi Ю.I.Куядiева
Нацiона.тьноi академii меддщп<
наук Украiни

Застуrшпк,голови експертноi KoMicii,
.Щиректор !ержавноi установи
<Iнститут меддцши црацi iMeпi Ю.I. Купдiева
Нацiона.тьноi академii ме,щцrшt Еаук УкраiЪи)

м.п.

01033, м. Кпiв, вул.Саксагшrського, 75,
тел. : прийпrа.тьня : (044) 284-34-27 ,

е-mЫl: yik@nanu.Hev.ua;
секретар експертЕоi KoMicii
(044) 289-6З-94. e-mail: testJab@uk.net

(наlд.ФЕуsаш& мiщ€оваходкФшя, те"lефц факq E_msil, веб-сайг)

Протокол експеотизи ЛЬ 247З1 вiд 26 вересrrя 2018р.
(N9 проюколу, дага йоm зsгвердi@лIя)

Чернюк B.I.


