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Об'скт експертизи: Мастика Polimin GI-10

t]иготовлений у вiлповiдностi iз EN 1489l:2007 Kliquid applied water imperrneable products for use
bcrreath сеrапriс tilirrg bonded r,vith adlresives. Requirements, test methods, evaluation of conformity,
classiIlcation arld designation> ,<Водонепрсlникнi матерiали для нанесення у рiлкому cTaHi для
застосува}лrrя пiд керамiчною плиткою, укладеною на клеi - Технiчнi вимоги, методи випробування,
оцi нка вiлr lовiлностi, класифiкацiя r а маркування>

Код за ДКПП; УКТЗЕД; артикул: 20.59.59-67.00

Ct[lepa застосування та реалiзацiТ об'скта ексrIертизи: Булiвништво (житлове.
,[ому чис;li будiвлi медичного призначення, дитячi заклади та ]

t l poN,lilcrloBoc li) ; оптово-роздрiбна торгiвля.
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КраТна-виробt-tик: УкраТна, ТОВ кФомiлльt,аут-Полiмiн >. 03 l З4, м.
тел/(lакси: (044)'40З-34-42,490-З5-85 rgр_t(9Ё_оl,д!]цда и\wv. polimin.ua.
м. Киiв, вул. Качалова,3

(алреса, пtiсцезнаход;кення, телефон, (lirKc, E-matI, веб-сайт)

Заявник експертизи: Украiна, ТОВ <Фомальгаут-Полiмiн>, 03134, м. Киiв, вул. Пшенична,2а
ryЦ,Ь"-.", tO++l +ОЗ 81925

-
Об'скт експертизи вiдповiда€ встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
Щопустимi piBHi мiграцiТ у атмосферне повiтря не бiльше ГЩКсер.доб., а саме: метилметакрилату -
0,1 мг/мt3, метилакрилату - 0,01 мг/м', кремнiю дiоксид аморфний - ОБРВ - 0,2, стиролу - 0,002
ь,tг/\,1'. с]lс,lрплir_пь.,tегiд1, 0.003 ь,tг/м'згi,,Llrо з кГраlll1.1tttl ,,tt,lllt,c,tиMi KrlHtlel1,I,palliT хiплi.lrtих i

бiологiчних речовин в атмосферному повiтрi населеItих мiсць,,. затверджених 'l'.B.o. гоJIовного

державного санiтарrIого лiкаря Украiни 0З березня 2015 року, ГI1 2.2.6-184-201З <OpicHToBFIo

безпечнi piBHi вгrливу (ОБРВ) забрултrююIIих речоtsин в а,Iмосферному повiтрi населених мiсць>.
BMicT шкiдливих речовин у повiтрi робочоТ зони не бiльrrrе ГДК, а саме концентрацiй:

КиТв, вул. Пшенична, 2а,
Виробництво розташоване :



N{етилметакрилату- 10 мг/п,r',3 клас небезпеtси; метилакриJIату 5 мг/мЗ. З клас небезпеtttt, сгирOJlv
30/10 мг/мЗ,3 клас небезпеки; дiоксид), t<peMrtilo - 2 мг/м3, З K:rac небезпеttи, <Ф>; (lорма_rrьлегiду -
0,5 мг/м',2 юlас небезпеки, кА, Г) вiдповiдно до ГОСТ 12.1.005-88 кССБТ. Общие санитарно-
гигиениttеские требоваI{ия к воздуху рабочей зоны). Сумарна пIlтома ефективна акr,ивнiсть IlPI-I не
бiльше 370 Бк/rtr,вiлlItlвiднсl до НРБУ-97 Норми ра;tiацiйнсlТ бе:зпеки УкраТни. /[epжaBrri гiгiс:нiчrri
IIормативи )).

НеобхiдниN{и умовами використання/застосуванtlя, зберil,ання, траIrспортуваtIня', уr,илiзаuii,
знлIпIеIIltя €:

При використаннi дотримуватись рекоN4ендацiй виробttикаr. Контроль за вмiстоп,t rшкiдливих реLIовиtt
у повiтрi робочоi зони здiйснюеться за узгоджениN{Il N4ОЗ N,{етодичгIиN,Iи вказiвками. При
виготовленнi застосовувати засоби iндивiдуального захист}, згiдно з гzLпузевими rIормами fiС'ГУ
72З9:201l кСистема ста}Iдартiв безпеки гrрацi. Засоби iгrдивiдуа-ць}{ого захIrсту. Загztltьнi вимоги,га
класифiкацiя>.

За результатами державноi санiтарно-епiдеп,tiологiчноi ексгlертизи: Мастика Polimin GI-10
виготовлена у вiдповiдностi iз EN l4891:2007 Kl-iqLrid applicd \\,аtег itnpertrreable proclr:cts lЬr use
beneath ceramic tilirrg bonded with adhesives. Requirements. test methods" evaIltation оГ confbrnriп,.
classification and designation> <Водонепроникнi матерiали дJя I{аIJесення у рiлкому cTaHi для
застосyваIттlя пiд кераltiчною плиткою, .укладеною rта клеТ - ТехгIiчнi вL{}1оги. Nlетоди випробчваIrrlя.
оцiнка вiлповiднilстi. класифiкацiя та Nlаркування)), :]а надаlIи\I заявнLlкоIl ко\,IплектоN,{ док),ментiв
вiлtlсlвiдас L]lll,lo],a\l 21ilt1.1oгo санiтарног,о законолавс,lва YKpaTHll i з:r l,r,lови дt]триNlання виN,Iог цього
висновку може бути використана в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гарантует,ься виробником
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii. правил тоII{о: етиl(етка та iнструкцiя з використання
вимагаються. Висновок не N{охtе бути використанttй д"ця рекJаl\Iи сiIо)I(l.Itsч1.1х якt,lсгсй об'с,кtу
експертизи
Висновок дiйстrий на TepMiH дiТ EN l4891:200] <Liquid applied wаlеr iпrреrmеаЬlе products fоr use
beneath сеrапliс tiling bonded with adhesives. Requirenrents, test nlethods. evaluation оf cor.l'ormiti,.
classiflcation and designation> кВодонепроникнi матерiали для нанесення _\, pirKoMy cTaHi лJlя
застосування пiд керамi.tною плиткоIо, укладеною на клеТ - l-схнiчнi ви}Iоt,и. Nlетоди випробуваtrлtя.
оцiнка вiдповiдrrостi. к"пасифi кацiя та \,I аркуRанI{я )
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявtIик.
Показники безпеки, якi пiдлягаIоть контролю на корлонi: продукпiя вiтчизrтяного виробництва
Ifоказrтики безгIеtси, якi пiдлягають контролю при N{итному офорrr;еннi: пролу,кцiя вiт.tизняt-tогсl
виробницт,вzt
Поточний державtlий саtriтарно-егtiлемtiологiчний IIагляд злiйснюсться згiднсl з вимогами цього
висновку: виконаIIllя умов використання
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<Iнститут медицини працi iMeHi Ю.I.К,чrrдiева
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