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впготовлений у вiдповi,zщостi iз ,ЩСТУ Б В,2.7 -126.2011 <Сумiшi будiвельнi мод.rфiкованi,
Зага,тьнi Texпi*ri

сух1

Сфера застосувапrrя та решriзацii об'екга експертизи: БудЬпицтво

Краiпа-виробник: УкраЪ4 ТоВ <rФома.тlьгауг-Полiмiн>, 03 134, м. КиiЪ, вул. flшепи.лrа" 2а,Те.п/факси: (044) 40з-з4-42, 490_35_85, 
-root@polimin.ua, -w*w.ронmйй. 

Виробrmцтво
розтшповане: 03134, м. КиiЪ, вул, Пшени.пrа,2а

1*,"т"* експертизи: yKpaila ТоВ <Фома.lьгаут-Полiмiн>, 03134, м. КиiЪ, вул. flrпени.пrа,2а,
Те.п/факси: (044) 40з-з4-42, 49о-з5-85, root@polimin.ua, www.polimin.ua; Код за е,ЩРПОУ:
31481925
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Yapdly, Проду*цй "i*.o"o.o ""роб"rчruч
б'скт експертизи вiдповiдас встановлеЕим медичIrцм критерiям безпекв/показншкамз
Допу_стимi piBHi мiграцii у атмосферне повiтрЯ не бЬЙ Гftсер.доб,, а caMel кремнiю дiоксидшrорфний _ оБрв - 0,2, ппл цемеЕтного виробпицтва - о,о) мй., борr-"д"й - 0,003 мг/м3
згiдпо. з <Грани.лrо допустимi концентрацii xiMiцllл< i бiологi.пrих р*оЙ в-'атмосберному
повiтрi паселеню< Micrъ>, затвердхених Т.в.о. гоJIовного держalвЕого санiтарного лiкаря ЧкраЪи
03 березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-201З <Орiептовно безпеdi piBHi вп.rптву 1ОЬПВ; забруднююlпrх
речовиН в атмосферноМу повiтрi нaюелених мiсць>. BMicT шкiд;tивих p"ro"rn" у'rrо"фi робочоiзони Ее бiльше ГЩt, а cz*e концепц)ацй: пилу цемецту - б мг/м3, 4 клас небезпЪЙ, кФ>;
дiоксиду кремнiю - 2 мт/мЗ, ]] к.пас небезпеки, <Ф>; формальдегiду - 0,5 мrlмr,2 клас пебезпеки.

Код за ДКЦЦ УКТЗЕД артикул: 2З.б4. 10



(А, Г); цеJполози - 2 мг/м3, 3 K;rac небезпеюл вiдповiлFо до ГОСТ 12.1,005-88 <ССБТ. Обпцrе
СfilИтарно-гиIиеЕиIIеские требовшия к возджу рабочеЙ зош,п>. ffuтома ефекпrвна aKTlBBicTb
цриродIlD( радiоцуклiдiв - не бЬше 370 Бк/ю, згiлпо з НРБУ-97 ",Цержавнi гiгiенiчri порIчпа

РаДiачiЙноi безпеrш украihи>

Необ-йвпмп умовама впкорпстпппя/зlстосувrЕЕя, зберiгаЕЕя, ц)дпспорцrваЕпя, угrrлiзацii';
зЕищеЕЕя €:
При вшсористашri дотршrryвап,rсь рекомеЕдацiй вrробшка. При впкористаrrвi пеобхiдrо
здiйсtповати коЕIроJIь повiтря робочоi зони на вйст шсiдlпвш< речовин у вiддrовiдпостi зо
УзгоджеIIЕr( МОЗ методдчlтих вказЬок. Прп вш<ористашi застосовувати засоби iнд-rвiдушlьного
захисту згi,що з гаJцвевими нормами ЩСТУ 7239:20|1 <Система сrавдартiв безпеrш прачi. Засоби
iпд,rвЫа-тьного з:хисту. Загщьпi вlдrtоги та к:rасифiкацЬ>.
За резуrьтатаrrаи державвоi санiтарно-епiдейологi,поi експертЕзЕ: Сумiш будiвеrьна суха
модrфiкована: <УнЬерсалъlтий заповнювач швЬ Polimin "FUGА STONEMIX> виготов.тrена у
вiдповiлFостi iз,ЩСТУ Б В.2.7-1.26.20111 <CyMimi будЬеrьпi cyxi мо,щфiкованi. Загалъпi технiчнi
УIt{ОВИ>, За ЕаДаНИМ ЗаqВНЕКОМ KoMImeKToM докумеп:тацii вi,щовiдае вимогам дiючого сшriтарного
ЗаКОНОДаВСТВа УКРаiШ i За умови дотрIпlrаFяя вимог цьою виоЕовку може бути використана в
заявленiй сферi застосуваппя.
Термiш придатностi: гаравryеться виробжом
Iнформацй щодо етпкеки, iнструкцii, црalвил ющо: етикетка та iнструкцй з використаЕЕя
ВиМtlпllоться. Висповок Ее може бугп впсористашЙ д:rя pK;rarr,m спохолвтItrх якостей об'екry
експертЕзи
Висповок дйсншi па TepMiH дii ДСТУ Б B.2.'l-|26:20|1 <Сумiшi будЬешнi cyxi модифiкованi.
Загальнi TexHiщri умови>.

Вi,щlовiдапьпiсть за дотримапЕя вимог цього вЕсIIовку Еесе заявЕЕк.
Показяиrс; безпею-r. лсi пiдлягають коЕгроJIю Еа кордонi: продукчiя вiтт.rзн.пrого впробництва
ПОказнrпtr,r безпеки, лсi пiдлягаютъ коЕтроJIю при митЕому оформлевпi: продукцiя вiт.п,rзнлrого
виробпиптва
ПОТОчrий ДержавЕIд1 савiтарпо-епiдемiологiчнй нагляд здйсшоеться згiдrо з вимогаN{и цього
висIIовку: виконапItя умов використаuIUI

Комiсй з державноi
санiтарпо-епiдемiологi.tноi
експертизи .Щержавноi уставови
<Iнституr мед.Iцшrи працi iMeвi Ю.I.Кундiева
Надiональпоi академii медичlпr,<
наук Украiни

, Заступник голови експертвоi KoMicii
,Щирекmр ЩержавЕоi ycтarroвIl
<Iнституr мещшти працi iмeнi Ю.I. Кундiева
Нацiоншlьноi академii мед.IчI[D( наук Украihи>

01033. м. Киiв, вул.Саксаганського, 75.
тел. : прлпirrtа.тъня : (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.Hev.ua;
секретар експертноi KoMicii
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukг.net

(я8ймеIrувФшя, raiсц€3нахорl(el0rя, телфон, фмq E_maiI, веGсайт)

Протокол експертизи J{i 21 1 15 вй 26 rп.rтшя 20l 8о.
0Ф ЕроIOхолу, дrга йою загвсрдкепм)

м.п.
Чернюк B.I.

м.п.


