
дЕряtАвнА служБА укрАiни з питАнь
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПО}КИВАЧIВ
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державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи

вiд ll а.: 2020р. Ng 12.2_18_1/ ,t/ J-€:Е

Об'скт експертизи: Сlмiшi будiвельнi cy<i модифiкованi Polimin СЦ-З, Polimin СЩ-5 Polimin ЛЦ-2,
Polimin ЛЦ-4, Polimin ЛЦ-5, Polimin ЛЦ-8, Polimin ЛЦ-15, Polimin ПП-2, Polimin ТП-5, Itлеюча
сумiш унiверсальна Nb1, Розчин унiверсальний J\Ъ8, Polimin Fuga Color, Polimin Fugа Superflex

виготовлениl"л у вiдповiдностi iз ffСТУ Б B.2.'|-|26:20l l <Сумiшi булiвельнi cyxi модифiкованi. Загальнi

Itод за ДКПП: УКТЗЕff; артикул: 2З.64.|0

Сфера застосування та реалiзацiТ об'екта експертизи: Булiвничтво (хtитлове, промислове, цивiльне в
ToNly числi будiвлi N{едичного призначення, дитячi заклади та пiдприемства харчовоТ
промисловостi); оптово-роздрiбна торгiвля.

Краiна-виробниrс: УкраТна, ТОВ кФомальгаут-Полiмiн>,
тел/факси: (044) 403-З4-42, 490-З5-85 rооt@роlimiп.uа www.
м. КиТв, вул. Качалова, 3

(алреса, пtiсr(езlrаходженrrя, телефон, факс, E-mail, веб-салiт)

Заявнитс експертизи: YKpaiHa, ТОВ <Фомальгаут*Полiмiн>, 031З4, м. Киiв, вул. Пшенична,2а
81925

Ъа, мlсцезнахо/lження, тел

Данi про контракт на постачання об'скта.в Украiну: Продукцiя вiтчизняного виробництва
Об'скт експсртизп вiдповiда€ встановленIIм медичним критерiяпr безпеки/rrоказникам:
Щопустимi piBHi мiграцiТ у атплосферне повiтря не бiльше Г[Ксер.доб., а саме: кремнiю дiоксид
аморфний - ОБРВ - О,2, пил цементного виробниtlтва - 0,02 мг/м', форма,тьдегiду - 0,003 мг/пл3

згiдно з <Гранично доj]устиплi концентраlдii хiмiчнlтх i бiологiчних реIIовин в атмосферному повiтрi
насеJIеI]их мiсць>, затLерджених Т.в.о. головного державного санiтарlтого лiкаря Украiни 03

березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-2013 <OpieHToBTlo безrrечнi piBHi вплI,Iву (ОБРВ) забруднюю.ttлх

речовин в атмосфеl)rIоN{у пol;iTpi населених Micrlb>. BMicT шкiдливrтх реIIовин у повiтрi робочоi зtlни
не бiльше ГДК, а саме концентрацiй: пилу цементу - б мг/мЗ, 4 K;lac небезпеклI, <Ф>: дiоксиду
tcpeMHito - 2 мг/м', 3 клас небезпеки, <Ф>; формальлеr,iду - 0,5 мг/м', 2 клас небезпеки, <А, Г>>;

03134, м. Киiв, вул. Пшенична, 2а,
polimin.ua. Виробництво розташоване:

ивслужби



ЦеЛIо.[ози - 2 лtr/м3, З клас IIебезпек1.1 вiдttовiлно до Гiгiегri.IЕrI{]i pcl-Jlal.,Ieн,riB кГ'раtlllчtltl 21опустипli
коIiцеlлтрацii lli,viчнl.tх i бiологiчнрlх речовиI{ в атпtос(l(]р[lому ;rоlзiтрi I{aceJI(]i,l},Ix мiсць>,
Затвердтсено: Наttаrз MiHicT,epcTBa охороIIи здоl)о]]'я YKpaiHtt l4 сiчtIя 2020 рок1, }{s 52. CyMapIlir
питома ефективна aI\:TIIRI{icTb ПРFI rre бiльше 370 Бк/кг вiдгlовiлrtо .цо ilРБ}'-97 lJэpbrr,r радiацir.iпоТ
безпеltи Украiirи. lержав Hi гiгi сrтiчнi l{орматLlt}и ).

[{еобхiднимп уN{овilDIп в}IItористаrrrrя/застосуваIIrrя, збеllit]illltlri, траIIспсрI11ваIIrtя', уi:илiзаrцii,,tнlIщсIIIIя с:
11ри використаtrнi дотримуват}lсь рекомендацiт-t виробнlIка. Коltтllоль за BпlicтoM пTTti,l1.TltBttx реLIовиII
у повiтрi робочоТ зонI{ здitiсttюеться за узгодя(енIIх,{lI N4ОЗ методичtIи},IIl вrсазiвtсамlт, Прп
виготозленнi застосовувати засобlл illдивiдlуалыIого зах}:стч зtiдrtо з гаJIу:]еRLIýIи IIорL{ами fiСТУ
72З9:2J|t <Систепtа стандартiв безпеIсtл прашi. Засоби itl,rцlвiдуальilого захисту. Загалыti виN{огI.I то.

l<ласиt|liкачiя >.

За резулртатами дерrкавноТ санiтарно-епiдешлiологi.iноI ексlIертrIзи: Сумiшi бl,Jtiвельнi cyxi
модифiкованi Polimirr СЦ-З, Polimin CI]-5 Polirnin ЛL{-2, , PoUnrirr ЛI_i-4, Polinlin ЛЦ-5, Polimin
ЛЦ-8, Polimin ЛЦ-15, Polimin ГIП-2, Polimin ТП-5, Клеtо.та супtilп 1zнiверсальна Nс1, Розчин
унiверсzr_пьниli NЬ8. Polinlin Fuga Соlог, Polirnjn Fuga Supert]ex втtготовленi у вiдповiдrtостi iз /]СТУ Б
B.2.1-126:2011 <Сумiшi булiвельнi cyxi модифiкованi. Загаtльнi т,ехltiчtti yl\,IoBlI)),:]a IIадаIIIIм заявIIIlко\l
КОN{IIлектом локуN,Iентiв вiдповiдають вимогаNl дiю.lого санiтарного закоIIоJ{австItа ]r/KpaTltlt i за

умови дотримtrння вимог цього висновку мо)l(уть бутl,t виtсо1lltс,гаlti в заявленiйt сфеili застосувапIiя.

'Герлlirr придатIIостi : гарirнтуетьсл виробrtикоьr

Iн(lормацiя rцодо сl]икеткII, iнструкцii, правил тощо: стиI(етка та iнструктliя з BIlKop}icTaIIIJя
ВI,IМаГаЮться. ВисIтовок не N{оя(е бути використаниЙ для реr(лами спож}Iвч!Iх якостеii об'сtсту
експертизи
Висновок дiiiснI,Ili Tla Tepl,tiit дii ДСТУ Б В.2,7-|26:2011 KCpTirrri бlаiве.lrьнi cy.xi п,tодифiковаlli. Загшьнi
техrliчtлi умови))

Вiдповiдалыriсть за дотрип,{аtIня вtI]\,{ог цього висIIовку несе заrвIIик.

Показникr.I безпеки, якi пiдлягають контролIо IIа кордонi: пролlrкцiя вiтчизtlяllого в1.1робництва
Показrrикрt безпеки, якi пiдrtяlгаIоть контролю при митI{ому оформленнi: продукцiя вiтчизняного
виробництва

llОточнttй дсрхtавний саrtiтарно-епiдемiо-,Iогiчний нагляд( з7цitYiсrrlосться згiдttо з вимоI,аN{и цьOго
BIIOI{oBKy: виконання умов використаIIFIя

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдепtiологiчноi
експертизи .Щерхtавнсri установи
кIнститут мелицини працi iMeHi Ю.I.Куrrдiева
Нацiональноi академii медичних наук УкраiЪи>

01033, пr. Киiв, вул.Саlссаганського, 75,
тел.: прtIйп{ацьня: (044) 284-З4-27,
e-maj l : yik(@nanu.kiev.ua;
секрстар експертноТ комliсii
(044) 289-6З-94. e-mail: 1est-lab@ukr.net

(наймеlIуваrtttя. irtiсtlе:]tlахолхtення. теле(lоlt, (laKc, E-mail. веб-саtYrг)

Заступник голови експертноi KoMicii
Щержавноi установи
кIнститут медицини працi iMeHi Ю.I.Кундiсва
Нацiональноi академiТ медичтrих н аук УкраiЪи >

м.п.


