
дЕржАвнА служБА укрАiни з питАнь
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СШОЖИВАЧIВ
вул" Б, Грiнченка, 1, М.КиiЪ,01001, тел.279-\2-70,279-75-58, факс 279-48-83,
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вiд Д t,Ё 2018 р. J\ъ602_12з _2азl ,} ,). { i!

?*u \

,.:rч
чrjlд*l-й

l\лгт ..ъ/М.П.,ъ$r7
л7,, уо*паg\F_}i,:'

lвельна плlвка

вигOтовлений у вiдповiдностi iз -
Код за ДКПП, УКТЗЕД,

сфера застосування та реалiзачii об'екта експертизи:
у житлових i виробничих rrримiщеннях, для захисту
вологостi

оптово-роздрiбна торгiвля, використовусться
пiдпокрiведьних та стiнових конструкцiй вiд

ЗаявниК експертизИ: ТоВ "БудiвельНий двiр", УкраiЪа, 0з 148, м.КиiЪ, вул. Якуба Коласа , буд.2, кв
24, код за СffРПоУ З277З973

Виробник: KNantong Kangda Complex Material Со., Ltd.> trndustry
Китай

Park Haian Nantong Jiangsr.l
Сhiпа.226600. КоаiЪа походження об'екта експертизи :

(алреса, мiсцезнаходкйй, теiФЙ

адресц мlсцезнаходження,

Щанi про контракт
постачальником

на постачання об'екта в УкраiЪу: Прямi контракти з виробником l
Oб'сктексПеpтиЗивiдпoвiдасBсTанoBлeниММеД"чни
Мiграцiя хiмiчних речовин в атмосферне повiтря (гдк .Ъ., не бiльше, мг/мЗ), а саме:
формальдегiдУ - 0,00З; аI{етальдеГiду - 0,01; .r"пuц.iату - 0,1; piBeHb запаху - 2 баsмвiдповiдно довимоГ ЩСанПiН 8.2.1-181-2012 кПолiмернi та. полiмеРвмiснi'йатерiали, 

"ироО" 
i конструкцii, щозастосовlтоться у будiвництвi та виробництвi меблiв. Гiгiенiчнi 

""rо."о;- Iнструкцiт Ъ-озs.д-gt
"ИнстрlкЦия по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, гIредназначенных дляlrрименения в строительстве и производстве мебели''.
НеобхiднИми умовами викоРистанrrя/ЗастосуваНrrя, зберiгання, транспортування, утилiзацii,знищення €:

ЗбеРiГаННЯ, ТРаНСПОРТУВаНI{Я, ВИКОристання продукцii здiйснювати у вiдповiдностi з ви]чIогами
iнструкцiй виробника.

за результатами державнот санiтарно-епiдемiологiчноi
покрiвельна плiвка, за наданим заявItиком комrrлектом

експертизи Гiдроiзоляцiйна -пароiзоляriiйна
документiв, вiдповiдають вимогам дiючого



санiтарного законодавства УкраiЪи i за умови дотримання вимог цього
використанi в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi : гарантуеться виробником

висновку можуть бути

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii,
вимагаються. Висновок не може бути
окспертизи

етикетка та шструкцlя
для рекJIами споживчих

правил тощо:
використаний

з використання
якостей об'скту

Висновок дiйсний: 5 poKiB

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролIо на кордонi: за показниками безпеки для здоров'я
людини контролrо не потребутоть"

ГIоказники безпеки, якi пiдлягають контроJIю при митному оформленнi: пiдлягае дер}кавному
санiтарно-епiдемiологiчному контролю на митнiй територiТ

Поточний деря<авний санiтарно-епiдемiологiчний нагJuIд здiйснrоеться згiдно з вимогitми щьOг0
висновкч: Rиконання чмоR викопистання

Коrиiсiя з державноТ
санiтарно-егriдемiологiчноТ
ексiIертизи

.ЩержавноТ установи кIнститут
медицини працi iпленi IO"tr. Кунлiева
F{ацiональноТ академiТ медичних наук Укрзфдц
(найменуванлrя, мiсцезнаходденrrя, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Г{ротокол експертизи М18740 вiд 20
(Nч протоколу, дата його затвердденм)

Застутlник Голови експертноТ KoMicit,
директор,ЩержавноТ установи
"trнститут медицини працi iMeHi IO.i. Кундiева
НацiональноТ академil медичних на}к Украihи"

м.ш.

010ЗЗ, м" КиТв, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймаJIьня: (044) 284-З4-2'I,
e-rnaitr : yik@nanr,l,kiev.ua;
0екретар експертЕоТ KoMiciT
t,U,t,+,l Zo7-UJ - j/.+Lq-ulall. tEýt-rau(gLlftl .lrEL

(найменування, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Чернюк B.tr.

1r'на *






	Будівельний двір 28632 ВИСНОВОК мемб
	Письмо о неподлеж сертиф 1
	Письмо о неподлеж сертиф 2

