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Об'ект екiпертизи: Гiдроiзолююча стрiчка Polimin GL-1, Polimin GL-2

виготовltений у вiдповiдностi iз -

Код за ДКПП. УКТЗЦL артикул: 5903

Сфера застосування та реалiзацii об'екта експертизи: ,Щля ввезення, булiвниuтво, побlт; оптово-
бна торгiвля

Краiна-виробник: Польща, Компанiя <Unibest Sp z о. о,>, Unii Europejskiej 4, 86-050, Solec
Kujawski; www.unibest.pl. e-mail: biuro@unibest.ol phone + 48 52 51 1 88 06. Виробництво
розташоване: Unibest Sp. z о.о., Osiedle Rzemieýlnicze 36, 85-758 Bydgoszcz.

(адресц мiсцезнаходiкення. телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: YKpaiHa, ТОВ <Фомальгаlт-Полiмiн>, 03134, м. Киiв, вул. Пшенична,2а
тел/факси: (044) 403-З4-42, 490-35-85, root@polimin.ua ww*,. polimin.ua; Код за еЩРПОУ
l]4Rlg-)ý

.Щанi гrро контракт на постаrIання об'екта в YKpaiHy: Контракт додаеться до супровод;куrочоi
BaHTalK докlментацii

Об'скт експертлrзи вЦповЦае встановлеЕим медичним критерiям безпеки/показникам:
,Щопустимi piBHi мiграцii у атмосферне повiтря не бiльше Г,ЩКсер.доб., а саме: етиленглiколь - 1,0

мг/м', диметилтерефтаrату - 0,01 мг/мЗ згiдно з <Гранично допустимi концентрацii хiмiчних i
бiологiчних речовип в атмосферному повiтрi fiаселених мiсць>, затверджених Т.в.о. головного
державного сапiтарного лiкаря Украiпи 03 березня 20l5 року, ГН 2.2,6-184-2013 KOpieTTToBHo

безпечнi piBHi впливу (ОБРВ) забруднюIочих речовин в атмосферному повiтрi населених мiсцьu.
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Необхiднипrи умовами
}тилiзацiЬ знищенпя е:

використанrrя/застосування, зберiгання, 1раtlспор,ryванпя,

I-Iри використаннi дотримуватись рекоNlеЕдацiй виробяика.

За результатами державЕоi саrriтарно-еrriдемiологiчноi експертизи: Гiдроiзолююча стрiчка
Polimin GL-l, Polinrin GL-2, за надапим зzшвником комплектом документiв вiдповiлас вимогам
дiючого санiтарног,о закоподавства УкраТни i за умови дотр}Iмання виNlог цього вис}Iовку NIоже

бу,ти використатIа в заявленiй сферi застосуваrrня.

Iнформачiя щоДо етикетки,
вимагаIоться. Висцсlвок не
експертизи

iнструкцii, правип тощо:
може бути BIaKopllcTaHltй

етикетка та 1нструкцlя
дх,ч рекламLI спо}кивчи)i

з використання
якостеl"r об'екту

Вiдповiдальпiсlь за дотрIIмання вимог цього висновку несе заявн!lк.

показники
людини цеп

Показнliки безпски, якi пiдлягають контролю при мптноN,Iу оформленrri: пiдлягають лержавномy
контролю, який здiйснrоеться посадовоIо особою контролiоюIIого органу в зонах п{IIтного

контролю на плитнiй територii Украiни (KpiM пунктiв пропуску Через митнIлй кордон УкраiЪи) _

Пото.rний дерхtавниii санiтарно-еiriдемiологiчIrиri rtагляд злiйснюсться згiдrrо :з вимогiut{и цього
висновку: Bt{ IioHaH н я уi\lов_ви I(ористання

Itомiсiя з дер;кавноi
санiта1,1но-еtliделriологi.tноi
експертIIзи !ер;кавноiустаtrови
<IrIс,гитут медицрIни працi iMeHi I0.I.
Нацiональноi академii медичIлих
наук YKpaiITr>

ýндiева

01033, м. КиiЪ, вул.Саксаганоького, 75,
Te,r.: приймалы tя: (044) 234-З4-27.
e-mail: yik@nanu.kiev.uа:
секретар експертноi KoIrlicii
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukт.ne!

(наймеп}занllя, мiсцезtlаходкення, телефон, факс, E-пail, веб-сайт)

[Iротокол експеDтизи Nq 29542 вiд 14 груддя 20]3L
(Jф протоkопу, дата iiоlо затвердкеrtLq)

Чернюк B.l.

Заступник голови експертноi KoMicii,
!;rpeKTop lepTtaBlloi 1,с ганови l
<Iнститут медицини працi iMeHi Ю.l. Кундiсва j
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