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ВИГОТОвлениЙ У вiДповiдностi iз EN 14891 <Liquid applied water imреrmеаЫе products fоr use beneath
ceramic tiling bonded Йth adhesives. Requirements, test methods, assessment and veTification оf
constancy of реrfогmапсе, classification and marking>. <Рiдкi водонепропикнi вироби для
використzlнIlj{ пiд керамi.пrою IIJIиткою, яка укJIадена на к.пеi. Вrплоги, метод,r випробуъань, оцiнка

спшого виконанIUI,

зА

Краiна-виробник: YKpaiH4 ТОВ кФомальгауг-Полiмiн>, 03 134, м. Киiв, вул. Пшени.*r4 2а,
Тел/факси: (044) 403 -З4-42, 490-35-85, root@polimin.ua, www.polimin.ua

Змвник експертизи: Украiпа" ТоВ <Фома.пьгаут-Полiмiн>, 03 134, м. Киiв, вул. Пшепи.лr4 2ц
Тел/факси: (044) 403-з4-42, 490-з5_85, root@polimin.ua, www.polimin.ua; Код за е!РПОУ:
з1481925

б'ект експертпзи вiдповйае встаIlовлецим медичним кри.герiям безпеки/показнпкам:
,щопустимi piBHi мiграцii у атмосферне повiтря не бiльше Г.щксер.доб., а саме: кремнiю дiоксид
алrорфний - ОБРВ * 0,2, пил цементного виробництва - 0,02 мг/мr, форма:lьдегiду - 0,00З мг/м.
Згiдно з кГратrично допустимi концентрацii хiмiчних i бiологiчних речовиЕ в атмосферному
ПОВiТРi НаСеЛеНИХ мiСць>, затверджених Т.в.о. головного державного санiтарного лiкаря Украihи
03 березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-20i3 <OpieHToBHo безпешli piBнi впливу (ОБРВ) забруднюючих
РеЧОВин в атмосферному повiтрi населенихrмiсць>. BMicT шкiдrивих речовин у повiтрi робочоi
зони не бiльше Г'ЩК, а c{lмe концентрацiй: пиJrу цементу - б мг/мЗ, 4 клас небезпеки, кФ>;

на постачаЕЕя об'екта в У



дiоксиду кремнiю - 2 мг/мЗ, 3 клас небезпеки, <Ф>; форма.пьдегiry - 0,5 мг/мЗ, 2 клас небезпеки,
<А, Г> вiдповiдно до СН Ns 4617-88 <Предельно допустимые концентрации (tIЩ) вредньп<
веществ в возд}хе рабочей зоны>, Компоненти продукцii чиIiять под)aвнюючу лiю на rшtiру та
слизовi оболонки очей. Питома ефеrгrrвна акrивнiсть природню( радiонук;riдiв - не бiльше 370
Бrt/кг згiдrо з НРБУ-97 ",Щержавнi гiгiенi.пri норми радiацiйпоi безпеки УкраiЪи>

Необхiлпими умовамп впкористанrrя/застосуваЕня, зберiгаппя, ц)аЕспорryвання, у"тшлiзацii,
зцЕщення с:
При використаннi дотримуватись рекомендацiй виробш,Iка. При використаннi необхi,щlо
ЗДiЙСtпОвати контроJIь повiтря робочоi зони на BMicT шкiлтпrвих речовиIl у вiдповiдностi зо
узгоджених МОЗ метода.лrю< вказiвЬк. При використшrнi застосовувати засоби iнд,Iвiдуalльного
ЗаХИСТУ Згiдно з галУзевими нормаJr{и [СТУ 72З9:20|1 <Система стандартiв безпеки працi. Засоби
iнд.rвiдуального зtжисту. Загшrьнi вrдr,rоги та кrrасифiкацй>.
За РезУльтатами державноi санiтарно-епiдемiологi,лrоi експертизи: Сумiшi будiвельнi cу1qi
МОДlфiковшri <Polimin GI-l, Polimin GI-4> виготовленi у вiдповiдностi iз EN 14891 <Liquid applied
water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded йth adhesives. Requirements, test
methods, assessment and verification of constancy of реrfоrmапсе, classification and marКng>. <Рiдкi
водоЕепроЕикЕi вироби для використанЕя пiд керамi.пrою пJIиткою, яка укJIадена на клеi. Вимоги,
методи випробувань, оцiпка та перевiрка'сталого виконllнItя, ютасифiкацй та маркувall tя>, за
Еаданим заявником комплектом доýментацii вiддrовiдають вимогalп{ дiючого санiтарного
закоЕодЕlвства Украirпт i за рrови дотримдIня вимог цього висновку можугь бути використалi в
змвленiй
TepMiH придатностi: гараrrryеться виробником
Iнформацй щодо етикетки, iнструкцii прtlвил тощо: етикетка та iнструкцiя з використанЕя
вимагаються. Висновок не може бути використаrrий для рекJIаI,rи споживчих якостей об'екту
експеDтизи
Висповок дiйсний на TepMiH дii EN 14891 <Liquid.applied wateT impermeable products fоr use beneath
ceramic tiling bonded with adhesives. Requirements, test methods, assessment and verification of
constancy of реrfоrmапсе, classification and marking>. <Рiдкi водонепропикнi вироби дrrя
використання пiд Keparr,ri.*roю плиткою, яка },кJIадеЕа на rcTei. Вимоги, методи випробуъань, оцiнка

стiIлого виконання-

Вiдповiда,чьнiсть за дотримацня вимог цього висновку Еесе зtUIвIlик.
Показники безпеки, ясi пiдrrягають коIIтоJIю на кордонi: продукцй вiт.ллзняного виробництва
Показники безпеки, якi пiдлягають контроJIю при митному оформленнi: продукцiя вiтчизняного
виробництва
ПОТОЧНИЙ держазний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйсшоеться згiдно з вимогzlN.{и цього
висновку: викон{lЕItя }мов ви4орист{lння
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