
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАIНИ З ПИТАНЬ
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Щержпродспоживслужби

висново
державноl санlтарно-епцем

вiд l,] ,i,/ 2018 р. 1/?

Об'ект експертизи: Клей ПВА <Polimin РVА Glue>

виготовлений у вiдловiдностi iз ТУ У 20.5-3148l925-004:2018 <Клеi водно-дисперсiйнi. Технiчнi
чмови)

Код заДКЦП УКТЗЕД артикул: 20.52.I0

Сфера застосування та реалiзацii об'екта експертизи: Будiвництво, побут, оптово-розлрiбна
r ппгiп пq

Краiна-виробник: УкраТна, ТОВ <Фомальгаут-Полiмiн>, 03134, м. Киiв, вул. Пшенична, 2а,
Тел/факси: (044) 40З-З4-42, 490-З5-85, rооt@рQЛmiп.ца, www.polimin.ua. Виробництво
розташоване: 03134, м. Киiв, вул. Качалова, 3

Заявник експертизи: Украiна, ТОВ <Фомальгаут-Полiмiн>, 0ЗlЗ4, м. Киiв, вул. Пшенична, 2а,
Тел/факси: (044) 403-З4-42, 490-З5-85, root@oolimin.ua, www.polimin.ua; Код за е!РПОУ:
,] l4я l q. a

б'скт експертизи вiдповiдас встацовлепим медичним критерiям безпеки/покдзникам:
PiBHi мiграцii у повiтря не бiльше,ЩР пiсля отвердiння продукцiТ, а саме: вiнiлацетату - 0,15 мг/м],
вуглеводнiв алiфатичних - 1,0 мг/м3 вiдповiдно до Державних санiтарних норм та правил
кПолiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкчii, що застосов}mться у будiвництвi та
виробництвi меблiв. Гiгiенiчнi вимоги> затверджених наказом МОЗ Украiни вiл 29.12.2012 р. Nэ
1l39. При професiйному використаннi прод}кцii: BMicT шкiдливих речовиIt у повiтрi робочоI зони
не бiльше Г!К, а саме концентрацiй: вiнiлацетату - 10 мг/мЗ, З клас небезпеки; вуглеводнiв
алiфатичних (С) - З00 мг/м3,4 клас небезпеки; оливи мiнеральвоi - 5 мг/мЗ,4 клас небезпеки
вiдповiдно до ГОСТ 12.1.005-88 <ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
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рабочей зоны). Компоfiенти продукцii чинять подрiвнюючу
очей.

дlю на шкiру та слизовi оболонки

Необхiдпими умовами використання/застосуваttня, зберiганrlя, траЕспортування, утилiзацii,
знищення €:

При використаннi дотримуватись рекомендацiй виробника. При використаннi необхiдно
здiйснювати контроль повiтря робочоi зони на BMicT шкiдливих речовин у вiдповiдностi зо

узгоджених МОЗ методичних вказiвок. При використаннi застосовувати засоби iндивiдуального
захисту згiдно з гirлузевими нормаI\.lи ДСТУ 7239:201l <Система стандартiв безпеки працi. Засоби
iндивiдуа,rьного захисту. Загальнi вимоги та класифiкацiя>.
За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Клей ПВА <Polimin РVА Glue>
виготовлений у вiдповiдностi iз ТУ У 20.5-З 1481925-004:2018 кКлеi водно-дисперсiйнi. Технiчнi
умови), за наданим зfuIвником комплектом документацii вiдповiдас вимогам дiючого сагliтарного
законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в
заявленiй сферi засtосування.
TepMiH придатностi: гарантусться виробником
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: етикетка та iнструкчiя з використання
вимагаються. Висновок не може бри використаний для реклаN{и споживчих якостей об'екту
експертизи
Висновок дiйсний на TepMiH дii ТУ У 20.5-31481925-004:2018 <Клеi водно-дисперсiйнi. Технiчнi
умови)
Вiдповiдальнiсть за доlримання вимоI цього висновку несе змвник.
Показники безпеки. якi пiдлягають контролю на корлонi: пролукчiя вiтчизняного виробниuтва
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: продlкцiя вiтчизняного
виробництва
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний
висновку: виконання умов використання

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи !ержавноi установи
кIнститут медицини працi iMeHi Ю.I.Кундiева
Нацiональноi академii медичних
наук Украiни

Заступник голови експертноТ KoMicii,
!иректор,Щержавноi установи
кIнститут медицини працi iMeHi Ю.I. Кундiева
Нацiональноi академii медичних на}к Украiни>

м.п.

нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього

0l033, м. КиiЪ, вул.Саксаганського, 75,
тел.; приймальня: (044) 284-З4-27 ,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноТ KoMicii
(044) 289-63 -94. e-mail: tesblab@ukr.net

(найменуванI{я, мiсцезваходкеяtlя, телефов, факс, E_mail, веб_сайт)

Протокол експеотизи Ng 28944 вiд 19 листопада 2018р.
(,Ц] протокоJу. дата його затверд2кення)
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