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Крана-виробник: YKpaiH4 ТОВ
Тел/факси: (044) 40З-З4-42,

виготовлений у вiдповiдностi iз !СТУ EN 10б2-1:2012 <Лакофарбовi матерiатпr та системи
покритгiв л.пя зовнjrшriх мiнера.lьних i бетонних поверхояь. Texяiтri }шови*

Код за ДКfш УКТЗЕД артикул: 20.30.1 1 -70.00

Сфера застосрання та реалiзацii об'екта експертизи: Будiвництво
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деряQавцоi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизп

N9602-12з-20-1l :7 i 5"r

м.шIипною панесекня <Polimin АМ-10 АКРИJI-,DЕКОР <БАР

е: 03134, м. КиiЪ,

<Фома;ыаут-Полiмiн>, 03 134, м. КиiЪ, вул. Пшенична, 2а,
490_35_85, Toot@polimin.ua, www.polimin.ua. Виробтп.rцтво
ГIшени"tн4 2а

1*у* експеIлизи: Украiч4 ТоВ <Фомальгаут-Полiмiн>, 03134, м. КиiЪ, вул. flrпениша, 2ц
те.ш,/факси: (044) 40з-з4_42, 490-35-&5, root@Dolimin.ua, www.polimin.rrui Код за е.ЩРПОУ:

-Даrri про ковrраю па постачанпя об'ек"а в YKpaitry: Продукцiя вiтЧизнлrого 
"иробrоп.{.*а

,б'екг експертпзп вiдповiдае вст&повленим медп.lнпм крптерiям безпеки/показцпкамз
.Щопустимi piBHi мiграцii у атмосферне повiцrя не бirьшЪ Г.Щtсер.доб., а carr,re: кремпiю дiоксид-аtrtорфний - оБрв - 0,2 мг/мЗ; форма;ьдегiry _ 0,003 мг/мr; метиrшетакроrrйу - 0,1 мг/м',
,метилакрилату - 0,01 мг/м3 згiдrо з <Гршrишо доrryстимi концеrrграцii хiмiцпш i бiологi.пrих
речовин в атмосферпому повiтрi Еаселених мiсць>, затверджених Т.в.о. головного державного
санiтарного лiкаря Украrяи 0З березня 2015 року, гн 2.2.6-184-2013 <Орiептовно безпiтri piBHi
впливу (ОБРВ) зафудшою.по< речовин в атмосферному повiтрi нЕlселених мiсць>. IiMicT
шкiдrшвш< речовлтн у повiтрi робочоi зони не бiльше Г,щк, а саме концентрацй: лrоксиду кремнiю. 2 мг/м', З K;rac небезпеки, <Ф>; формальдегiду - 0,5 мг/м3, 2 клас небезпек', <А, Г>,

Об'скт експертизи: .Щекоративна мозаi.пrа штукатурка <Polimin MOSAIC DECOR), ,Щекоративпа



метиJIметакрилату - 10 мг/мЗ, 3 K;rac небезпеки; метилакрилату - 5 лг/мЗ, 3 клас небезпеки
вiдповiдrо до ГОСт 12.1.005-88 <ССБТ. Общ.rе санитарЕо-гиIиеЕиЕIеские ,гребования к воздл(у
рабочей зопъu. Питома ефектrrвва aKrr8BicTb цриродrm( радiонуклiдiв - не бЬше з70 Бк/кг
згiдпо з НРБУ-97 ".Щержавнi гiгiенiттi норми рqдiацiftlоi безпеки УкраiЪи>

Необхiднпмп умовамп впкорпсгаппя/зiстосуваЕЕя, зберiгаrпя, ц)аЕспорryваЕпя, утшлiзацi'i,
знпщеппя с:
При використшшi дотрлпчryватись рекомепдацiй виробнка. При використавнi необхiщо
здйсrповати коЕтрJIь повiтря робочоi зоIlи на BMicT шсiд.ттивпоt- pe"ouori у вiдrовiдностi зо
узгодкенпх Моз меюдtтrю< вказiвок. При викорпсташi застосовувати засоби iнд,rвiдуального
захисry згiдrо з гаlIузевими нормами ЩСТУ 72З9:2О11 <<Система стандартiв безпеки орацi. Засоби
iнд,tвiдуа.lьвого захисту. Загшrьнi вшrлоги та к;rасифiкацiя).
за результатами державноi -саrriтарно-епiдемiологi.дrоi 

експертизи: ,щекоративна мозаi'чна
шryкаryрка <Polimin MOSAIC DECOR), .Щекоративна стусурна штукатурка мацIинЕою
ЕанесенЕя <Polimin Ам_10 АкриЛ-.щкоР (БАРАНЕIФ> виготовленi у вiдповiдrостi ь дстУEN 1062-1:2012 <Лакофарбовi матерiа.lпл та системи покритгiв дrя зовнiIшriх мiнера.lьнlл< i
бgrОННШ< ПОВеРХОЕЬ. Техцiчнi мовиD, за наданим заявником комплектом документацii ui,щrовiдае
вимога { дiючого сшriтарвою закоIlодЕlвства УкраiЪи i за умови дотрпм шя вимог цього BиcIloBKy
цоже б}ти використана в завленй сферi застосувадlrя.
TepMiH придатностi: гарацтуеться варобшr<ом
Iнформацiя щодо gгпftетки, iяструкцii цравил тощо: етикетка та iнструкцй з вцкористанIuI
вимагаються. Висновок не може буrи впкористаний для рекrrами споживчпх якостей об'екry

Вiдlовiдаlьнiсть за дотримfilЕя вимог IЕого висЕовку Еесе зtlявнЕк.
Показнrд<и безпеки, лсi пiдлшаютъ коЁцолю Еа кордонi: продп<цiя вiтш,rзвшого виробплпдтва
Показппки безпето, якi пiд.пяrають контоJIю цри мloшому оформленнi: пролlкцiя вiтшзняпого
виробпшlгва
потоцrий державний санiтарно-епiдемiологi.лrий нагляд здiйсlпоеться згiдно з вимогами uього

Комiсй з державпоi
сапiтарно-епiдемiологiчвоi
експертизи,Щержавпоiустанови
<Iнстиryт медfiIIЕи црацi iMeHi Ю.I.Кундiева
Нацiональноi академii мем.пrrас
наук УIqpаiЬи

Застутпrик голови експертноi KoMicii
.Щиректор,Щержавпоi устапови
<Iнститут медtщlm працi iMeпi Ю.I. КМева
Нацiона.тьноi академii ме2цшпо< наук Укра'ки>

м.п.

01033, м. КиiЪ, вул.Саксагапського, 75,
тел.: прrйма.тrьня: (044) 284-34-27 ,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
сецре,тар експертrrоi KoMicii

(Еайiiеrr}вддrя, мiсц€зно{одкешхп, тЕлФоц фаас, E-mail. веб-оаfi,г)

044) 289-бЗ-94. e-mail: tesblab@ukT.net

(N9 пFlоюколу, ддга йоrо заrверд(сям)

Черrrюк B.I.


