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Об'скт ексtIертизи: Елементи водостiчноi системи INES, труби та фiтинги
виготовJIений у вiдповiдностi iз -

Кол за ДКПП,

УКfЗЕll.

артикул: 3925

Сфера застосування та реалiзацii об'скта експертизи: ремоIIтFIо-будiвельнi роботи
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про контракт I{a постачання об'скта в Украiну: контракт додаеться до документацii, що
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вантаж

Об'скт експертLIзи вiдповiлас встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
f{сrпустимий piBeHb мiграцii хiмiчlли.,, речовин у повiтря не бiльше, (мг/м3): форма-llьдегiду - 0,003,
dlеrrо.пу - 0,003, вiнiлу хлористого - 0,01, ацета,'lьдегiду - 0,01, акрилонiтрилу - 0,03, стирол)/
0,002. епiхлоргiдрину - 0,2, iнтеtIсивнiсть запаху не бiльшlе 2 балiв, що вiдповiдас ДСанПiН 8.2.1l81-2012 <l1олiмернi та полiмервмiснi матерiа,,tи, вироби i конструкцiТ, що застосовуються у
булiвничтвi та виробнrrцтвi меблiв. Гiгiснiчнi вимоги)
IIеобхiдними )/моваN{и використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii,
знищення с:
Прrt вIлкористаннi зазначеноi продукцiiдотрLlмуватись рекомендацiй виробника

-

За результата\rи державноi санiтарно-епiдемiологiчлlоi .n.n.or"." Елементи водостiчноi систсп,tiт
INES, ,груби та фiтинги вiдповiдають вимогчlм дiючого санiтарного законодавства Украiни i за
овку можуть бути використанi в заявленiй сферi застосування.
{ц9lи дотриманrIя вимо

TepMiH

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо маркування обов?язкове. Етикетка з
iнструкцiею використання та складом надаеться державною мовою. Висновок не може бути

використаний для реклами споживчих якостей об'екту експертизи.
Висновок дiйсний: 5 poKiB

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заJIвник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для здоров'я
людини контролю не потребують, пiдлягають стандартному контролю (вiзуальному та
документальному)
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягае державному
санiтарно-епiдемiологiчному контролю на митнiй територii УкраiЪи.
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього
висновку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими
медичними критерiями безпеки, умовами використанн.я/застосування, зберiгання,
транспортування, 1тилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами
iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним законодавством Украiни.
"Iнститут
медицини працi НАМН Украiни"

.Щержавна установа

01033, м. Киiв, вул. Саксаганського, 75,
тел. : приймальня: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii:
(044) 289-63 -94, e-mail : test-lab@ukT.net
(найменування, мiсцезнаходкення, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)
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