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виготовлений у вiдповiдностi iз }мовами ТУ У 20.5-j1481925-006:2019 "Мастики
1дроtзоляцlиI1l водЕо-дисп
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Сфера застосування та реалiзацii об'екта екслертизи: На будirзницr,вi, у побутi, реztтiзltчiя через
oIlToBy та роздрiбну торгiвелыlу мережу

Краiна-виробник: Украiна, ТОВ <Фома-тьгаут-Полiпrirr >, 0З l34, м. Киiв, вул. Пшенична.2а
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Заявниtt екопертизи: ТОВ кФоrrа,rьга.r,т-l1о:riмiн >, Украiна, 03 134, п,r, Киiв. ву.,l. Пшенична, 2а
r,ел/факси:(044) 40З-З4-42, 490-З5-85 roota@polimin.Lla ц1,,,1а,. polimin.ua, код за €!РПОУ
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-GjрiaцТПсзrl.r.rоLiiППi.П,йlБiiltarc.Г]-йТ[вi-l-сайтf,/IaH i rrроконграI(гIIхпосlачаllrrяоб'гtсtавУjсрri'lr):ВiтrиrttяllаlIро,t}кrLiя.
Об'СК'Г ексlrерr,изи вiдповiдас встаIlоI}JIеrlиNr медичпиNr крrrl,ерiяпr безпекrr/показтlикам:
PiBHi л,riграцii у ловiтря не бi;rьпrе !Р, а caп,Ie: },1е,гилакрилаl,у - 0,01 лrrlмЗ, стиролу - 0,0О2 мг/мЗ,
форп,Iальдегiлу - 0,003 мг/м', ацетzr.тьдегiду - 0,01 мг/пt', piBeItb запаху rre бiльше 2 ба,.riв
ВiЛПОВiдно ло ЩСанПiН 8.2.1-181-2012 <По;riмерпi тl tl olliлteptзM icH i маr,ерiiлtи, вироби i
КОrrСТРУКцir, що застосовую,r,ьоя у будiвirицтвi та виробництвi меблiв. Гiгiснiчнi вимоги) та
lrrcrp1 Krlii б0]5,А-91 "Иttс,lр1 lcttttя lll) calllllf,pIjU-l lllиL,Iillll(,clioil oLlcllKe llU_lи\4ерны\
маl,ериаJIов, предназначеIIных jt.jlя Ilрименения в с,]]роl1].е"ц I)cT]]e и производс,Iве мебели", 11ри
ItиtotoBltetttti ta llроr|lесiйн,эr]\ .1иl(огисliillIli tlMict tttKi I.tиtзих l)счовин у rrorritpi робочоiзоttи нс
бi;rыпе Г!lt, а саме: мсти.т]акриJIату 5 Mt /м', 3 K';tac нсбсзпски. сl,иролу - j0/l0 мг/плЗ, З клас
ttебезпеltи, формаtьлегi,цу. 0,5 r,tг/мЗ,2 кz\,Г> Klitc небсзttекrt, алс,гаutь,l1сt.iду 5 r,тгlм., 3 K;tac



небезпеки згiдно з ГоСТ 12.1.005-88 кСистема стандартов безопасности трула. общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Складовi продуктiв шкiдливi
ПРИ ВДИХаННi, ЧИНЯтЬ мiсцеву подразнюючу дiю на слизовi оболонки очей та шкiру, моrrt:rива
сенсибiлiз},lоча дiя.
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, трансII0ртування,
утилiзацii', знищення с:
При використаннi, зберiганнi, транспортуваннi необхiдно До,гримуватись рекомендацiЙ
виробника. Контроль за BMicToM шкiдливих речовин у повiтрi робочоi зони та атмосферному
повiтрi здiйснюеться у вiдповiдностi з узгод)кеними методиками. Прачюючi повиннi бути
забезпеченi спецодягом та засоба,ми iндивiдуального захисту згiдно з rалузевими нормами
!СТУ 72З9:2011 кСистема стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту. Загальнi
вимоги та класифiкацiя>. Униl<аl и потраплян}rя на шкiру та с-цизовi оболонки очей.

За результатами дерхtавноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Мастика Polimin
AQUASTOP acrylic, яка вигоговляеться згiдно iз технiчними умовами ТУ У 20.5-Зl481925-
006:2019 "Мастики гiдроiзоляцiйнi волно-дисперсiйнi" за наданим заявником зраlзком
ВiДПОВiДас вимогам дiючого санiтарного закоtlодавства Украiни i за умови дотримання вимог
цього висновку може бути використана в заявленiй сферi застосування,

Iнформацiя щодо етикетки, iнсr,рукцii, правил гощо:
вимагаються. Висновок не Moxte бути викорис.ганий
експертизи

етикетка та iпструкцiя
для рек,rIами сIIоживчих

з використанIIя
якостей об'скту

ВИСНовок дiЙсниЙ до: на TepMiH дiТ техtriчних умов ТУ У 20.5-3148l925-006:2019 "Мастиrtи
гiдроiзоляцiйнi водно-лисперсiйнi "

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягаlоть ко дукцlя 1]lтчизняного

Поr,очний дерrкавний санiтарно-епiдемiо.lrогiчний наг.,rяд злiйснюсться згiдно з вимOгами цього
висновку: виконаЕня умов використання

01033, м, Киiв, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальн я: (044) 284-З4-27

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
(_044) 289-63-94. e-mail: tesblab@ukr.net
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Заступник голови експертноТ ком iciT,
директор ЩержавноТ установи "Iнститlт
vедициlIи прачi iMeHi Ю,l. I(уllдiгва
Llацiональноi академii медичtlих наук Украiltи"

м.п.

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи
.Щержавноi' установи " IHc ги tyг мелишини прачi
iMerri Ю.I. Кундiева Нацiональноi академii
медичних наук УкраТни"

ПОКаЗНИКИ безпеки, якi пiдлягаtоть кон,lpолю при п,{итному оформленнi: продукцiя вiтчизняного
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