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Об'ект експертизи: Дюбелi для крiплення теплоiзоляцii у будiвництвi Polimin TDP, Polimin TDM

виготовлений у вiдповiдностi iз [СТУ Б.В.2.6-З6:2008 кКонструкцii зовнiшнiх cTiH iз фасадною
rеплоiзоляцi€ю та

Код за ДКППl УКТЗЕД; артикул: 22.2З. l 9-50.00

Сфера застосування та реа.lliзацii об'екта експертизи: На будiвничтвi, у побутi, реалiзацiя через
оптов та роздпiбну то

КраiЪа-виробник: YKpaiHa, ТОВ <AЙ ТЕК) 031 15, м. КиiЪ, проспект Перемоги, буд. 91
a.galuk@rnollot,com.ua. Виробництво розташоване: м. Киiв, проспект Перемоги, буд. 91

Заявник експер,гизи: Украiна, ТОВ <Фомальгаут-Гlолiмiн>, 03134, м. Киiв, вул. Пшенична, 2а
телlфакси: (044) 403-34-42, 490-35-85 щq]@рqЦ!dд.ца www. polimin.ua; Код за еДРПОУ: 31481925

Данi про контракт на постачання об'екта в УкраТну: Продукцiя вiтчизняного виробництва
Об'скт експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
PiBeHb мiграцii у повiтряне середовище не бiльше Г.ЩКсер.доб: ацетальдегiду - 0,01 мг/мЗ, ацетону *
0,35 мг/мЗ, спирту метилового - 0,5 мг/м', формальдегiду - 0,00З мг/мЗ, етилацетату - 0,1 мг/мЗ;
piBeHb запаху не бiльше 2 ба:iв вiдповiдно до кГранично допустимi концентрацii хiмiчrrrх i
бiологiчних речовин в атмосферному повiтрi населених мiсцы>, затверджених Т.в.о. головного
держав}Iого санiтарLlого лiкаря Украiни 03 березня 2015 року. BMicT шкiдливих речовин у повiтрi
робочоi' зони не бiльше Г!К, а саме коЕцентрацiй: ацетону 200 мг/м', 4 клас небезпеrtи;

форммьдегiду - 0,5 шrг/пrЗ, 2 клас небезпеки, "АГ"; ацетальдегiду - 5 мг/мЗ, З клас небезпеки;
етилацетату - 200 мг/м', 4 клао небезпеки вiдповiдно до НПАОП 0.00-8.11-12 <Вимоги до
робоголавшiв шодо за,хисту праuiвникiв вiд шкiдливого впливу хiмiчних речовин,. затверджено
Наказом МНС УкраlLни вiд 22.0З.2012 р. Nэ 627, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни l0
квiтня 2012р. заNр 52ll20834 та законодавства, що дiе на територii УкраТни
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Необхйнпмлl умовами використапня/засr,осування, збсрiгаllllа, транспорryRirння, утлlлiзацii',
fЕищення €:

При викорrrстаннi дотримуватись рекомеIIдацir"l виробттика. ItoHTporlb за BMicToM шlсiдлпвt,lх речоRIIIt
у rroBiTpi робочоlL зопи здiiлсшоеться за узгоджениIчrи МОЗ шtетсlдlи,лнимл вказiвками. При
виготовленнi застосовуtsати засоби iIrдивiл!,аJIьного захисIу згiдrtо з гаIузевIIмII rтормами !СТУ
'72З9:201| кСистема стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдl,ац6l1qlо зах}lсту. Зага:tыti вимоги та
класифiкачiя>.

За результатами деря<авноi санiтарно-епl'демiологiчlлоf експертизи: /{юбелi для крiплення
теплоiзоляцii у будiвництвi Polimin TDP, Polimirr TDM виготовленi у вiдтrовiдностi iз.ЩСТУ
Б.В.2.6-36:2008 <Конструкцii зовнiшrriх cTiH iз фасадною теплоiзоляtliеtо та опоряФкенrrям
штукаr,урками. Загальнi технiчнi умови)}. за lIаданим заявl{ико\I комп_lсктоI1 документiв
вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного зzlконодавства YKpaiЪlr i за yMoBlr дотр}Iмання вип,tог

llього висновку MoltcyTb бути r ts заявJIеIIIи

TepMiH придатгrостi: гаранryеться виробrrиком

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правrlл тоulо: етикетка та ilicTpyKrtiя з IJикорrIсf,аtIня
tsимагаються. Висlrовок не може бlти використаний для рекпалли спох(I,Iвчих якос,l,ей об'€кту
експертизи

Висновок дiйсний на TepMiH дii ДСТУ Б.В.2.6-36:2008 кКсrнструкцii зовнiшнiх cтirr iз фасадною
теплоiзоляцiею та опоряджепням штукатурками. Загальнi Texlliчrri чьtови>,

Вiдповiдzuтьнiсть за дотримання вимог IIього висItовку 
""a" 
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Показники безпеки. якi пjдляI ають контроJIю на tсорлонi: проr1l,кuiя вiтчизttяtlого llиlrобt lицтв;,t

Показяики безпеки, якi пiдлягають контролю при митноIr4у оформленнi: продl,кчiя вlтчизняного
виробничтва

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний наг:rяд здiiiснlоеться згiдно з вимогами rьсго
висновку: виконаI{ня умов вLIкористанЕя

Комiсiя з дерrкавIrоi
савiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи .Щержавноi установи
<Iнститут медицини працi iMeHi Ю.I.Кундiева
Нацiональноi академii медичних наук Украiни>

Заступник гоlIовя експертноi KoMicii,
lJиректор .Щержавноi установи
<Iнститут медицинrт працi iMeHi Ю.I.Кундiева
Нацiонмьrrоi академii медичних наlт УкраiЪи>
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0103З, м. Киiв. вул.СаItсаганського, 75.
тел.: прийма,тьн я: (044) '284-З4-27 

,

e-rnaiI : yik@nantt.kiev,ua:
секретар експертноi KoMiciТ
(044) 289-63 -94. е-rпаil : tesblab@ukr.net

(пайменування, ]\Iiсцезнаходкеtlня. телефон. факс. E-maiI. веб_сайт)
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