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об'ект експертизи: Сумiшi будiвелI,1ri cyxi модифiкованi Polimin шц-1, Polimin шц-2 Polimin ШЩ-
3, Polimin шц-5, Polimin шв-1, Polimin шБ-10, Polimin шц-l0, Polimin пБ-45, Polimin м-75,
Polimin п-l0, Polimin м-100, Polimin м-150, Polimin шг-6, Polimin мг-75, Polimin шБ-7, Poliminшг-ll, Polimin шг-l4, Polimin RM-1, Polimin F,S-L, Polimin PB_L, Polimin MP_L. FUGА EINHORN
(кольори в асортиментi

виготовлений у
загальнi технiчнi

вiдповiдностi iз дстУ Б в.2.7-126:20|| <Сумiшi булiвельнi cyxi модифiкованi.
умови)

Код за ДКПП: УКТЗЕЩ; а кул: 2З.64.10

Будiвництво (житлове. промислове, цивiльне в
дитячi заклади та пiдприсмства харчовоi

N,Iисловостi) ; оптово-роздрiбна торгiвля.

Краiна-виробник: Украiна,
тел/факси: (044) 403-З4-42,
м. Киiв, By:l. Кача,това, 3

ТОВ кФомальгаут-Полiмiн>, 0Зl34, м.
490-35-85 root@polimin.ua www. polimin.ua.

адреса, мlсцезнаходження. 1,е

КиiЪ, вул. Пшенична, 2а,
Виробництво розташоване :

Заявник експертизи: Украiна, ТоВ кФомальгаут-Полiмiн>, 031з4, м. Киiв, вул. Пшенична,2а
тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85 rqа]L@рqЦд]iцда www. polimin.ua; Код за СЩРПоУ: 31481925

laHi про ко кт на постачання об'скта в УкраТн дукцiя вiтчизняного виробництва
Oб'ектeксПepTиЗивiдпoвiДa€BсTанoBЛeниМ*еД".'.'"
fоrlустимi piBHi пliграuiТ у атмосферне повiтря не бiльше ГЩКсер.доб., а саме: кремнiю дiоксид
аМОРфНИЙ - ОБРВ - 0,2. ПИЛ цементного виробництва - 0,02 мг/м3, формальдегiду * 0,00З мг/мз
згiднО з кГраниЧно допустИпti концеНтрацii хiл,tiчниХ i бiологiчН", р".rо""r, u ur*о.ферному повiтрi
населених пliсць>, затверджених Т.в.о. головного дерх(авного санiтарного лiкаря Украiни 03
березнЯ 20l5 рокУ, гн 2.2.6.184-2013 KOpieHToBHo безпечнi piBHi 

"пп"Ъу 
(оБрв) забруiнюючих

речовин в атмосферному повiтрi населених плiсць>. BMicT шкiдливих речовин у повiтрi рЪбочоi зони



не бiльше ГffК. а саме конl{ентрацiй: пил), цеN,{енту - б мг/мЗ, 4 клаС небезпекИ, кФ>; лiоксиду
кремнiю - 2 мгlм', З клас небезпеки, <Ф>; формальдегiдУ - 0,5 мг/мЗ, 2 клас небезпеки, кА, Г>;
ЦеЛЮЛОЗи - 2 мг/м', З клас небезпеки вiдповiдно ло Гiгiенiчних регламентiв <I'ранично допустимi
концентрацii хiмi.них i бiологiчних речовин в атмосtРерному повiтрi населених мiсць>,
Затверджено: Ifаказ MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни 14 сiчня 2020 року ЛЪ 52. Сумарна
питома ефективна активнiсть ПРН не бiльше 370 Бк/кг вiдповiдно до НРБУ-97 Норми радiацiйноi
безпеlll.т Украiни. .Щерхtавнi гiгiснiчнi нормативи )).

Необхiднимll yMoBaMlI використання/застосування, зберiгання, транспортування, утлrлiзацii,
знищення €:

При використаннi дотримуватись рекомендацiй виробника. Контроль за BMicToM шкiд;tивих речовин
У повiтрi робочоТ зони здiйснtосться за узгоджениN,lи МОЗ методичними вказiвками. При
ВиГоТовленнi застосовувати засоби iндивiдуального захист,y згiдно з гаlузевими нормами ЩСТУ
12З9:20l1 кСистема стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту. Загальнi вимоги та
класифiкацiя>.

За реЗУльтатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Сумiшi будiвельнi cyxi
модифiкованi Polimin ШЦ-1, Polimin ШЦ-2 Polimin ШЦ-З, Polimin ШЦ-5, Polimin ШВ-1. Polimin
ШБ-10, Polimin ШЦ-10, Polimin ПБ-45, Polimin М-75, Polimin П-10, Polimin M-l00, Polimin М-150,
Polimin ШГ-6, Polimin МГ-75, Polimin ШБ-7, Polimin ШГ-l1, Polimin ШГ-14, Polimin RM-1, Polimin
FS-L, Polimin PB-L, Polirnin MP-L, FUGА EINHORN (кольорlл в асортиментi) виготовленi у
вiДповiдностi iз ДСТУ Б В.2.7-126:2011 <Сумiшi будiве.пьнi cyxi модифiкованi. Загальнi технiчнi
УМОви), за наданим заявником комплектом документiв вiд{повiдають вимогам дiючого санiтарного
ЗаКОнОдавства УкраТни i за умови дотримання вимог цього tJIlctIoBKy мох(уть бути використанi в
заявленiй сферi застосування,

TepMiH придатностi: гарантусться виробником

IНфОрмацiя Lцодо етикетки, iHcTpyKuii. правил тоlцо: етикетка та iнструкчiя з використання
вимагаються. Висновок не Moxte бути використаний д,]я реклаN,Iи споживчих якостей об'скту
експертизи
Висновtlк дiйсний на терплiн дii ДСТУ Б В.2,7-126:2011 <Сумiшi булiвельнi cyxi модифiкованi.
Загальнi технiчнi умови)
Вiдповiдzr"тьнiсть за дотриN,Iання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: продукцiя вiтчизняного виробництва
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: продукцiя вiтчизняного
виробництва
Поточний дерх<авний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснtоеться згiдно з вимогами цього
висновку: виконання умов використання

Комiсiя з державноi
с ан iTapH о - еп iде м i о ло гi.Iн оТ

експертизи !ержавноiустанови
кIнститут медицини працi iMeHi Ю.l.Кундiева
нацiональноi академii медичних наук Украiни>

Заступник голови ексттертноТ KoMiciT
,Щержавноi установи
кIнститут медицини працi iMeHi Ю.I.Кундiева
Нацiональноi академii медичних HalyK УкраIни>

м.п.

0103З, п,t. КиТв, вул.Саксаганського. 75,
тел. : прийлtальня: (044) 284-З4-27,
e-mail : 1,ik@nanu. kiev.ua:
секретар експертноi KoMiciT
(044) 289-6З-94. e-mail: test-lab@ukr.net
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