




дЕржАвнА служБА укрАiни з питАнь
БЕЗПВЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПО}КИВДЧIВ

вул, Б. Грiнченка, 1, м.КиiЪ,01001, тел.279-12-70,279-75-58, факс 2]9-48-83,
e-mail: info@consumeI. gоч.uа

державноi санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи

вiд n.{ 2018 р. лъб02-123-20-зl 7J- Dб 5*

об'ект експертизи: Склосiтка Премiум фасадна, Склосiтка Ультра фасадна, Склосiтка фасадна
Shtock, Склосiтка фасадна ALPITEC, Склосiтка Fоrеmап, Склосiтка фасадна Mesh

виготовлений у вiдповiдностi iз -
Код заДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7019

сфера застосування та реалiзацii об'екта експертизи: оптово-роздрiбна торгiвля, для армування
лццц* поверхонь як усерединi примiщонь, так i зовнi будинкiв

Виробник: (DANYANG RUIBU GLASS FIBRE со., LTD), KISOPLUS INTERNдTIONдL
LIMITED)), (RENQIU XIUFANG FIBERGLASS PRODUCT CO.,LTD). FдNGNдN vILLдGE,
FANGXIAN TOWN, DANYANG CITY, JIANGSU, CHINA; AN LI ROAD 8,BEIJING,100107,
CHINA; Xianglianggou 1st Village,Qijianfan, Renqiu, Hebei, China (102200), China. КраiЪа
поход}кення об'скта експертизи: Китай.

(адресц мiсцезнаходкення,

Заявник експертизи: Тов кБудiвельний двiр>, Украiна,03148, м.КиТв, вул. Якуба Коласа , буд.2,
кв24, код за СДРПОУ З2]]З97З

(алресц мiсцезнаходжеttня,

Щанi про контракт на постачаI{ня об'екта
виробником/постачальником

прямi контракти

oб'сктeксПepTиЗlrвiдпoвiдасBстанoBленимМеДиЧниМ"p
Мiграцiя хiмiчних речовин в атмосферне повiтря (гдк с.д., не бiльше, мг/мЗ), а саме:
формальдегiдУ - 0,003; (оБрв, не бiлыше, мг/мЗ), а саме: пилу скловолокна - 0,06; рiвенi-зап аху - 2
бали вiдповiдно до !СанПiН 8.2.1-181-2012 кПолiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i
конструкцii, що застосов}тоться у булiвництвi та виробництвi меблiв. Гiгiснiчнi вимоги);
IнструкцiТ 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-пIгиенической оценке полимерньж материалов,
предназначенньIХ для применениЯ в строительстве и производстве мебели". BMicT шкiдливих
хiмiчниХ речовиН у повiтрi робочоi зоIIи IIе повинен перевищувати ГЩК, а саме: пилу, що мiстить
силiкати е) шту^rнi MiHepbbпi волокна (скловолокно) - 2 мг/мЗ, III клас небезпеки , Ф, u вiдповiдно
до Сн Jф 4617_88 кПредельно допустимые концентрачии (ПЩК) вредных веществ в воздухе

висновок -*,''**-,



рабочей зоны), ГОСТ 12.1.005-88 кСистема стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны).
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгацня, транспортування, утилiзацiii
знищення с:
При використаннi зазначеноТ продукцii необхiдно здiйснювати контроль за BMicToM шкiдливих
хiмiчних речовин у повiтрi робочоi зони за методичними вказiвками. Забезпечити вiдповiдну
вентиляцiю в робочiй зонi та використовувати засоби iндивiдуального захисту згiдно ДСТУ
72З9:201'1 <Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту. Загальнi вимоги та
класифiкацiя>. Зберiгання, транспортування, використання продукцiТ здiйснювати у вiдповiдностi
з вимогами iнструкцiй виробника.

За результатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Склосiтка Премiум фасадна,
Склосiтка Ультра фасадна, Склосiтка фасадна Shtock, Склосiтка фасадна ALPITEC, Склосiтка
Fоrеmап, Склосiтка фасадна Mesh за наданим заlIвником комплектом документiв, вiдповiдають
вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i за умови дотримання вимог цього висновку
можуть буrи використанi в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гарантуеться виробником

Iнформацiя щодо етикетки, iHcTpyKuii,
вимагаються. Висновок не може бути
експертизи

правил тощо: етикетка та iнструкцiя
використанпiт для реклами сrrоживчих

з використання
якостей об'екту

Висновок дiйсний: 5 poKiB

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордон1: за покztзниками безпеки для здоров'я
людини контролю не потребують.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягае державному
санiтарно-епiдемiологiчному контролю на митнiй територii

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогilми цього
висновку: виконання умов використання

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи
Щержавноi установи кIнститут
медицини працi iMeHi Ю.I. Кундiева
Нацiональноi академiТ медичних наук Украiни>
(найменування, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайг)

010З3, м. Киiв, вул.Саксаганського, 75,
тел. : приймаJIьня: (044) 284-З4-27,
e-mail : yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, мiсцезнаходдення, телефон, факс, E-mail, веб-сайг)

(Nч протоколу, дата його затверд2кення)

Заступник Голови експертноТ
директор .Щержавноi установи
"Iнститут медицини працi iMeнi Ю.I. Кундiева
Нацiональноi академiТ п4едичних наук УкраТни "

м.п.
Чернюк B.I.
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