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Сфера зllс госvваi{ня та реаJIiзацiТ об'скта експертизи: Булiвничтво (я<итлове, промислове, цивiльне в
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Iipairra-BrrpoбHttK: УкраТгrа. l-ОВ <Фомальгаут-Полiмiн>, 0З134, м,
,tсл/tilакси: (014) 403-31-42,490-35-tl5 root@polinrin.ua www. polimin.ua.

КиТв, вул. ПшеничI{а, 2а,
Виробничтво розташоване:
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Заявtiик експертизи; УкраТна, l-()B кФомальr,аут-Полiмiн>, 03lЗ4, м. КиТв, вул. Пшенична,2а
тел/факси: (044)'{03-З4-42, 490-З5-85 rоs!L(9рql!цiцJ]а www. polimin.ua; Код за СДРПоУ: 3148|925

Данi про контракт на tlостачання об'скта в Украiну: Продукцiя вiтчизняного виробництва
0б'ск г експертизи вiлповiдас встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
/{опl,стимi piBHi мiграчii у атмосферне повiтря не бiльше ГЩКсер.доб., а саме: кремнiю дiоксид
аморсРtrий - ОБРВ - 0,2, N{етиJlметакрилату - 0,1 плг/м', N{етилакрилату - 0,0l мг/м', формzulьдегiду -
0.003 мг/м', стиролу - 0,002 плг/м' згiдно з кГранично допустимi концентрацiТ хiмiчних i
бiсlлогiчних речовин в атмосферному повiтрi населеIlих мiсць>, затверджених Т.в.о. головного
державIrого санiтарного лiкаря Украiни 0З березня 2015 року, Гl7 2.2.6-184-201З KOpieHToBHo
безгlечнi piBHi впливу (ОБРВ) забрулrrююLIих речовин I] атмосфернопrу повiтрi населених мiсць>.
BMicT шtкiдливих речовин у повiтрi робочоТ зони не бiльше ГДК, а саме концентрацiй:
метиJIметакрилату * l0 п{г/N{З, 3 клас небезпеки; метилакри.rIату 5 мг/м', З к.цас небезпеки;

форма-lrьдегiztу - 0,5 мг/шt',2 клас небезпеки, <д, Г>; стиролу - з0110 мг/мз,3 клас ttебезпеки;



дiоксиду кремнiю - 2 MrlM',3 клас небезпеки, ((Ф)) вiдповiдно до ГОСТ 12.1.005-88 кССБТ, обшие

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны)). Сумарна питоh,{а ефек,гивна

активнiсть ПРН не бiльше jZO ъr,/п. вiдповiдно ло НРБУ-97 Норми радiацiйrноТ безпекt,t УкраТни.

Щержавнi гiгiснi.пri норN{ативи )).

Необхhними умовами використапня/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзаuii',
знищення €:

При викоРистаннi дотримуватись рекоМендацiй виробника. Контроль за BMicTomt шкiдливих речовин

у' повiтрi робочот .ъ", здiйснюеться за узгод}кеними моз методичними вказiвками, При

виготовленнi застосовувати засоби iндивiдуального захисту згiдно з галузевими нормами ДСТУ
'72з9:2011 кСистемu.ru"дорriв безпеки прачi. Засоби iндивiдуального захисту. Загальнi вимоги та

класифiкачiя>.

За результатамИ державноi санiтарно-епiдемiолОтiчноi експертизИ: Сумiшi булiвельнi рiдкi

опод"фi*о"анi: <Polimin АС-з, Роlimй SC-3, Polimirr Ас-4, Polimin Ас-5, Polimin Ас_7, Polimin

дС-8) виготовленi у вiдповiдностi iз дсту Б В.2,7-2ЗЗ:2010 <Сумiшi булiвельнi рiдкi
модифiкованi. Загалiнi технiчнi умови), 'за наданим заJIвникоМ комплектом докуtиентiв

вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного законодавства Украiни i за умови дотримання виN,tог

цього висновку можуть бути використанi в заявленiй сферi застосування,

Терrиiн придатностi : гарантуеться виробником

правил тощо: етикетка та iнструкшiя з використання

"rraор"arurrий 
для реклами спожIlвчих якостей об'скту

Висrtовок дiйсrrий на TepMiH дii ДСТУ Б в.2.]-233:2010 <Сумirшi булiве.lrьrri рiлкi lrолифiковаrli.

Загальнi технiчнi умови).

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього BI{SIIoBKy несе заявн}Iк,

[Iоказники безпекрt, якi пiдляl,ають контролю на корлонi: пролl'кuiя вil'ЧlrЗllЯНСrГtl ВИРirбtIИL{Т'tЗа

показники безпекlл. якi пiдлягають ко}Iтролю при митItом,ч о(iорпллеНtti: ПРСlii)'КЦiЯ ВiТЧИЗНЯtttlГС,'

виробttицтва

наt.IIяj( здiйсttttlсr,ься :зt,ij(тitl,] гJи\{огами цьог()

0l 0]3, м. KlrTB, в\;l.Саксагаltсl,кtlt,tl. 7*5.
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Iнфо_рмацiя щодо етикетки, iнструкцii,
вимагаються. Висновок не може бути
експертизи

поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний
висновку: виконання умов використання
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