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Об'ект експертизи: С}мiшi будiвельнi c}xi модифiкованi Polimin РВ-55, РВ-65

виготовлений у вiдповiдностi iз EN 998-2 <Specification foT mоrtаr for masonry. MasonTy mоrtаr.

Розц,rпи будiвельнi для муруваняя. Технiчнi уtлtови>

Код за ДКЦfL УКТЗЕД артикул: 23.64.10

Сфера застосування та реалiзацii об'скга експертизи: Будiвництво

КраiЪа-виробник: Укршпц ТОВ <Фомапьгаут-Полiмiн>, 03 1З4, м. КиiЪ, вул. Пшени,лrа,2а,
Тел/факси: (044) 403 -З 4-42, 490-3 5-85, rqЕL@lqli!цlцJа, www.polimin.ua

Змвник експертизи: УкраЪа, ТОВ кФомальгауг-Полiмiц>, 03134, м. КиiЪ, вул, flпrенична" 2а"

Теrr/факси: (044) 403-З4-42, 490,З5-85, root@polimin.ua, www.polimin.ua; Код за е{РПОУ:
з 1481925

(адрсса. мiсцезЕаходжаЕIrя, тадфоц, факс, B,mall, веьса,trг)

Даrri про контракг на постачання об'скта в YKparHY: Продукцй вiт*rзняного виробництва

i

б'скг експертизп вiдповiдас встаЕовлешпм медпчним крптерiям безпекп/показнпкам:
Допустимi piBнi мiграцii у атмосферне, повiтря не бiшше Г,ЩКсер.доб., а саме: кремнiю дiоксид
аморфний 

_ _ОБРВ - 0,2, ппл цемеЕтIIого виробництва - 0,02 мг/м', форма.пьдегiду - 0,00З мг/м'
згiдно з- riГранично доrтустимi концентрацii xiMi.пrиx i бiологi.пrих речовин в атп,rосферномУ

повiтрi населенrтх Miclp>, затверджеЕих Т.в.о. головного держtlвЕого санiтарного лiкаря УкраiЪи
.,-'03 березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-2013 <OpicHToBHo безпе.пri piвHi впливу (оБРВ) забруднюю.мх

речовин в атмосферному повiтрi населенrтх мiсць>. BMicT шкiдливrтх речовин у повiтрi робочоi
зони не бiльше Г[К, а caп.re коццентрацй: пшry цементу - б мг/м3, 4 клас пебезпеки, (Ф>;

дiоксиду кремнiю - 2 мгiм',3 клас пебезпеки, <Ф>; формальдегiду - 0,5 мгlмЗ,2 клас небезпеки,
<А, Г> вiдповйно до СН Ng 4617-88 <Предельно допустимые концеЕтршlии (П,ЩК) вредньп<

вещестВ в воздде рабочей з,)нъD. компоненти прощrкцii чиIiять под)азнюючу дiю на tlпсiру та

зАтвЕр

Q,**п**Ф
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слизовi оболонки очей. Питома ефективна аrсгивнiсть природIиr( радiонук.дiдiв - не бЬше 370
Бк/кг згiдно з НРБУ-97 '.Щержавнi гiгiснiкri норми радiацiйноТ безпеки УкраiЪи>

Необхiднпмп умовами впкористапня/здстосуванЕя, зберiгапвя, транспортуваппя, утилiзацii,
зппщецпя с:
При використаннi дотримуватись рекомеН,цаrliй виробппка- При використапнi необхiдrо
здiйсrповати коЕтроль повiтря робочоi зони Еа BMicT шкiдп,rвю( речовиIl у вiдповiдrостi зо
узгоджених МОЗ методи.птих вказiвок. При використаннi застосовувати засоби iндrвiдуlшьного
ЗzlХИСтУ згiДно з гапузевими Еорма rи !СТУ 72З9:2011 <Система стандартiв безпеки працi. Засоби
iндивiryального захисту. Зага.lьнi вимоги та кJIасифiкацй>.
За резУ.тьтатаrrtи державпоit санiтарно-епИемiологiчноi експертизи: Cyrldmi будiвельнi cyxi
модифiкованi Polimin рв-55, рв-65 виютовленi у вiдповiдrостi iз EN 998-2 <Specification foT
mоrtаr fоr miБопry. Маsопrу mоrtаr. Роз.п,lни будiвеrьнi дJIя MypyBalBHJl. Техяiтri рлови)). за
flаДаНИМ заявником KoMImeKToM докF,rентацii вiдrовйають вимогап,l дЬчого санiтарного
законодавства Украr'ш,l i за рлови дотримдшя вимог цього висновку можуть бри використанi в
змвленrи
TepMiH придатностi: гаршrтуеться виробfiиком
Iнформачй щодо етикетки, iнструкцii, прlвил тощо:
вимагllються. Висновок не мохе бути використаний

Висновок дiйсний на TepMiH дii EN 998-2 <Specification fоr mоrtаr for masonry. Маsошу mоrtаr.
Розчини будiвельнi дш мурув.tння. Технiчнi }мови>

етикетка та iпструкцй
дIя рекJItlN{и споживчих

з використанЕя
якостей об'екту

Вiдповiдаьнiсть за дотримапця вимог цього висновку несе заявIlик,
Показцики безпеки, лсi пiдтягають коfiтроJIю ва кордонi: продукцй вiт.п.rзняrтого виробництва
показники безпеки, якi пiдтягаоть контролю при митному оформлепнi: продlтцiя вiт.п.rзняного
виробництва
ПОТОТrИЙ ДеРЖавний санiтарно-епiдемiологi.ший налляд здiйскосться згiдно з вимога}.lи цього

: викоЕаI]Ея

Комiсй з державноi
саriтарно-епiдемiологi.пrоi
експертизи .Щержавноi установи
<Iпстит}т медицини працi iMeHi Ю.I.Кунлiева
Нацiональноi академii меди.лrих
паук УкраiЪи

Заступник голови експертноi KoMicii,
.Щиректор .Щержавноi установи
<Iнститд медицинп працi iMeHi Ю.I. Кундiева
Нацiональноi академii медтшпо< паlк УкраiЪи>

0103З, м. КиiЪ, вул.Саксаганського, 75,
тел. : прrймальrrя : (044) 284-34-27 ,
e-mail : yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii
(044) 289-63-94. e-mail: tesblab@uk.net

(нaймеяувФ+л. мiсцезнахо.акоirя, тЕлефон. факс. E-mail. веб-сайт)
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