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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, е-шаіі: іпїо©сопзцтевдоула
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Сфера застосування та реалізації об єкта експертизи Для будівництва. реконструкції або ремонту всіх
видів будівель та споруд, при розробці рудних нерудних розсипних родовищ корисних копалин
підземним способом, а також при будівництві та ремонті тунелів, мостів, залізничних та дорожніх
насипів. Промислове використання Реалізація під заповнення.

ход]

.”!

Об' єкт експертизи СуМіші бетонні
виготовлений у відповідності із ДСТУ Б. В 2.7- 96-2000 (ГОСТ 7473 94) «Будівельні матеріали. Суміші
бетонні. Технічні уМови», ДСТУ Б В. 2. 7- 176: 2008 (ЕМ 206-1.2000 МЕО) «Будівельні матеріали Суміші
бетонні та бетон. Загальні технічні умови»
(ТУ.д
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Країна-виробник ТОВ «РОТИС ПЛЮС», Україна 50106 дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг
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Заявник експертизи ТОВ «РОТИС ПЛІОС» Україна, 50106 Лніпропетровська обл. м. Кривий Ріг
вул. Коломійцевська, 25/1 уууууу: Ьцсітіх-Кісот таіі: готів ріиз©иієлец код за ЄДРПОУ 32693034
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Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва
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Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами
ідентифікації зразків продукції результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень
зразків напаних заявником (як виду продукцій в межах сфери акредитації (Наказ МОЗ України від
09.02.2018 На 224, зареєстр. в Мін5юсті України 26.02.2018 за Ма 239/31691' свідоцтво про ат “стадію
МОЗ України на право проведення вимірювань від 14.04.2014 р. М 036/14) суміші бетонні відповідають
вимогам санітарного законодавства України при використанні продукції вміст аерозолю цементу в
повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК 6 мг/мЗ , ІУ кл. небезпеки згідно з ГОСТ 12.1005-88
«ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Сумарна питома
активність ПРН продукції не перевищує допустиму норму 370 Бк/кг (] кл) згідно з НРБУ-97/Д-2000
«Норми радіаційної безпеки України».
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Для попередження ризику впливу несприятливих факторів на робочих місцях працюючих пш
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використанні продукції у заявленій сфері застосування необхідно дотримуватись правил безпеки та
інструкцій з безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно із діючою нормативно-технічною
документацією вимог даного висновку ДСТУ Б.В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) «Будівельні матеріали.
Суміші бетонні. Технічні умови» ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (БМ 206-1:2000, МЕО) «Будівельні матеріали.
Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови»; виробничі приміщення повинні бути обладнані
припливно-витяжною вентиляцією захист органів дихання у відповідності з ДСТУ 72391201] «ССБП.
Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». ШАОП 0.00-1.04-07 «Правила
вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання». спецодяг та спецвзуття НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
Забезпечення умов транспортування та зберігання згідно з ДСТУ Б.В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94)
«Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови». Утилізація відходів згідно з Законом України
«Про відходи» від 05.03.98 р. На 187/98-ВР.
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші бетонні за наданим заявником
зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог
цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.
Термін придатності шість місяців
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування згідно з ДСТУ Б.В.2.7-96-2000
(ГОСТ 7473-94) «Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови». Даний висновок не може бути
використаний для реклами споживчих якостей об*єкта експертизи.
Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу ДСТУ Б.В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94)
«Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови», ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (ЕП 206-122000 МЕО)
«Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови».
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: про цукція вітчизняного виробнитцва
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного
виробництва
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього
висновку: на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ГОСТ 12.1005-88 «ССБТ.
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»: при використанні продукції
вміст аерозолю цементу в повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК 6 мг/мЗ ІУ кл. небезпеки.
Сумарна питома активність ПРН продукції не перевищує допустиму норму 370 Бк/кг (І кл) згідно з
НРБУ-97/Д-2000 «Норми радіаційної безпеки України».
Комісія з питань державної санітарноепідеміологічної експертизи
ДУ «Український науково-дослідний інститут
промислової медицини»
Протокол експертизи
Голова експертної комісії,
директор інституту

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Виноградова, 40, тел.: (0564) 94-72-18
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-шаіІ, веб-сайт)
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(На протоколу, дата його затвердження)
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(підшис)

Т.А. Ковальчук

(ініціали та прізвище)

