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Об'ект експертизи: Сумiшi булiвельнi сдi
2,7>

*n uоz_lzз_zо_tl ,li i.6 t
модифiкованi <Polimin Р-24, Polimin Р-25, Polimin Р-

виготовлениЙ у вiдповiдностi iз EN 12004. <Adhesivcs for ceramic tiles. Requirements, assessment and
verification of constancy of peTformance, classification and mаrНпg>. (Клеi дIя Kepa,Ii.пroi плитки.
Вимоги, оцiнка та с,fалого виконашtя,

висново

КраiЪа-виробник: Украна, ТОВ <Фома.тrьгауr-Полiмiн>, 03 134, м. Киiв, вул. Пшеничп4 2а,
Тел/факси: (044) 40З-З4-42, 490-35-85, root@eolimin.ua, wtrM.polimin.ua

Заявник експертизи: Украiп4 ТОВ <Фома.lьгауг-Полiмiн>, 03134, м. Киiв, вул. Пшени.пr4 2а,
Тел/факси: (044) 40З-З4-42, 490-З5-85, root@polimin.ua www.polimin.ua; Код за е[РПОУ:
з|481925

б'скт експертизи вiдповiдае встаповленим медпчнпм критерiям безпеки/показпикам:
,Щопустимi piBHi мiграчii у атмосферне повiтря не бiльше Г,ЩКсер.доб., а саме: кремнiю дiоксид
аморфний - ОБРВ - 0,2, пил цоментного виробництва - 0,02 мг/м3, формалъдегiду - 0,003 мг/м.
згiдно з <Граrrи.шо допустимi концентрадii хiмiчних i бiологiшrих речовин в атмосферному
повiтрi населених мiсць>, затверджоних Т.в.о] головного державного саriтарного лiкаря Украiни
03 березня 2015 року, ГН 2,2.a,-184-20\З KOpieHToBHo безпе.+ri piBHi впливу (ОБРВ) забруднюючих
речовин в атмосферному повiтрi населених Micrlb>. BMicT шкiдливих речовин у повiтрi робочоi
зоЕи не бiльше Г,,ЩК, а caшre концентраuiй: пиrry цементу - б мг/мЗ, 4 клас небезпеки, кФ>;
дiоксиду кремнiю - 2 мг/м', 3 rc,,rac небезпеки, <Ф>; форммьдегiду - 0,5 мг/м., 2 шrас небезпеки,

на постачанЕя об'скта в У



<А, Г> вiддовiдrо до СН М 4617-88 <Предельно допустимые концентрации (ПЩ) вредньп<
веществ в воздл(е рабочей зоны)). Компопенти продкцii тIиЕять под)zrзЕюючу дiю на пкiру та
слизовi оболонкц очей. Питома ефективна активнiсть цриродих радiоЕ}клйiв - не бiльше 370
Бк/кг згiдrо з НРБУ-97 ' ,Щержавпi гiгiенiшri норми радiацiйноi безпеки YKpaiiп.r>

Необхiдпими умовамп впкорисгання/здстосування, зберiгапня, трапспортувення, утилiзацii',
зЕищенЕя с:
Прп використаннi дотрилryъатись рекомендацiй виробника. При використшrнi необхiдно
здЙсrповати контроль повiтря робочоi зони на BMicT шкiдливиr( речовин у вiдповiдностi зо
узгоджених МОЗ методшпrих вказiвок. При використаннi застосовувати засоби iнд,rвiдуального
захисту згiдцо з гапузевими нормаN,rи ЩСTУ 72З9:201l <Система стандартiв безпеки працi. Засоби
iндивiдуаrrьного захисту. Залальнi вимоги та класифiкацiя>.
За результатами державноi савiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Сумiшi будiвеrьнi cyxi
модифiкованi <Polimin Р-24, Polimin Р-25, Polimin Р-27> виготовленi у вi,щrовiдностi iз EN 12004.
<AЙesives for ceramic tiles. Requirements, asýessment and verification of constancy of реrfоrmапсе,
classification and maTНng>, <Клеi для Kepa},riщoi пJштки. Вимоги, оцiнка та перевiрка сталого
викоЕ {ttя, ктlасифiкацii та маркуваЕЕяD, за каданим зzлявником комплектом докрtентацii
вЙповЙають вимогаtr4 дiючого саrriтарного зllконодllвства YKpai'rm i за упtови дотриманIш вимог

в зtUIвлоIllи

TepMiH придатностi: гарапryеться виробником
Iнформашй щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: етикетка та iнстрlтчй з використання
вимzгaiються. Висновок не може буrи використаний для реклап,rи спожив.Iих я<остей об'екту
експепти?u
Висновок дiйсний на TepMiH дii EN 12004. <Adhesives foT ceramic tiles. Requirements, assessment and
verification of constancy of ретfоrmапсе, classification and marking>, <Клеi для керамi.шоi плитки.
Вимоги, оцiнка та перевiрка стыrого викованrrя, класифiкацii та маркранrrя>

Вiдповiда.llьнiсть за дотримalЕня вимог цього висновку песе заявник.
ПОКаЗники безпеки, л<i пiдтягають конц)оJIю на кордонi: продукцiя вiтт,tзняпого виробництва
Показники безпеки, якi пiдлягають контроJIю при митному оформленнi: продукцiя вiтч.rзlrяного
виробництва
ПОТОЧНий державний савiтарно-епiдемiологi.ший нагляд здiйсrтоеться згiдно з вимогал,Iи цього
висновку: викоЕанЕя )^,loB використttнЕя
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