MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРАiНИ
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вул.Грушевського, 7, м.КиТв, 0l60
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ДСП та дзеркала для ваннот кiмнати, комплектуючi до них

код за УКТЗЕЩ:

(об'сmа експертизи

)

7009
(код за ДКПП, код за

Т3Е.Щ артикул)

оптово-роздрiбна торгiвля
(сфера застосування та реалiзаuii об'еюа екопертизи)

RдvдК РОLSКд, Польща, RАVАК POLSKA,
код €ДРПОУ: _
Nlazowiecki, PL, тел,: _,

Ul. Radziejorмicka 124, Каl9сzуп, 05-825 Grodzislt

кDаiна походження об'скта експертизи: Польща
(KpaiHa,

виробнк, алреса, мiсчезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представительство "Равак Д,С.", Украiна, м.КиТв 0l t33, вул.Щорса, 3l, оф.5l0., тел.: 044-502-32-37, код

€ДРПоУ:26295903

(заявник експершзи, адреса,

телефоtr, факс, E-mail,

WWW)

Контракт додасться до документацii, що супроводжyс взнтаж

(лаlli про коlttраш IIа'пос,гачання об'сmа експертизи

в

YKpaiHy)

Об'скт експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
ДСАНПiН вiд29.12.2012 р. }ф 1139 кПолiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкцiТ, що
застосовуються у булiвництвi та виробництвi меблiв, Гiгiенiчнi вимоги), ДСП - 201-9'| "Щержавнi caHiTapHi

rrравила охорони атмосферного повiтря населених мiсць", "Рекомендации llо применению полиМернЫХ И
полим9росодержащих материzt,Iов и изделий в строительстве"М. l992; ГоСТ 12,1,005-88, НРБУ-97кНорми
ралiаuiйноТ безпеки УкраТни>; за результатами iдентифiкацiТ, оцiнки ризику для здоров'я населення, а також
результатами перевiрки (контролю) наданого заявником зразка об'скта 9кспертизи, а саме BMicT в атмосфеРНОМУ

повiтрi BMicT шкiдливих речовин не повинен перевищрати Тх ГЩКсер.доб мгlмЗ: метанол - 0,5; фенол - 0,003;
формаrrьдеiiд - 0,003; ацетальдегiд - 0,01; гексаметилендиамiн - 0,001 (ОБРВ); бутилацетат - 0,l; ацетон - 0,35;
пропанол - 0,3; бензол - 0,1; тоrryол - 0,6; стирол - 0,002; aMiaK - 0,04; дибутилфталат - 0,1 (оБрВ); хлористий
венiл - 0,005 (оБрВ); циклогексанон - 0,04; бутанол - 0,1; iзопропанол - 0,6; акрилонiтрил (для АБС пластикiв)

-0,0З;бутадiсн(ллядБСпластикiв)-1,0;епiхлоргiлрин-0,00З;дифенiлпропан-0,04;етилацеТат-0,1;
(критерii безпеки / показники)

Необхiдними умовами використання /застосування, зберiгання, траt{спортування, утилiзацiт, знищення
с:

а) лотримання вимог, якi встановленi даним висновком за результатами випробування наданого зразка;

б) забезпечення р[ов транспортування та TepMiHiB зберiгання продукцiТ вiдповiдно до рекомендацiй виробника,
вказаних у супровiднiй локрrентачii;
в) вибiркових випробувань об'скта експертизи на вiдповiднiсть вимогам даного вис[rовку та дiючого

санiтарного

законодавства

__

_

(особливостi умов використаншl, засгосування, зберiгавня, транспорryвання,

упшiзаrrii, знищешя)

3а результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Меблi з ДСП та дзеркала дIя ванноi кiмнати,
комIшектуючi до rпоr, за наданим заявником зрч}зком вiдповiдае вимогам дiючого санiтарного законодавства
Украi'ни i за уплови дотриманIuI вимог цього висновку може бути використаний в заявленiй сферi застосуванIuL

TepMiH придатностi: (iнформаuiя щоло ешкетки, iнструкчiя, правила тощо)

Висновок дiйсншй ло: 05.02.202l р.
Вiдповiдшlьнiсть за дотримання вимог Iъого висновку несе заявник.
При змiнi рецептури, технологii виготовлеЕня, якi можуть змiнити властивостi об'екта експертизи або
спричинити негативниЙ вIшив на здоров'я людеЙ, сфери застосуванIUI, умов застосування об'екта експертизи
даниЙ висновок втрачае сшц/.
за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, пiдляг€lють
(вiзуальному та докуrчtентальному).

стандартному конТроJIю

(показники безпею, якi пiдлягають ко}rтролю на KopaoHi)

за покщникll}Iи безпеки для здоров'я людини контроJIю не потребують, пiдлягають стандартному
(в iзуальному та документальному).

поточний державний санепинагляд здiйснюеться згино

з

контолю

вимогами цього висновку: На об'ектах

державного санiтарно-епiдемiологiчного нагJuIду за встановленими медичними критерiями безпеки, уilоВами
використання/застосуванIш, зберiгання, транспортрання, угилiзацiТ i знищення у обсязi та з перiодичнiстю,
визначеними програмами iнепектування у вiдповiдностi з чинним санiтарнlдл законодавством Украiни,
(показники безпеки, якi здiйснюються при поточному державному санепiлнаглялi)

санiтарно-епiдемiологiчна
управлiння справами

станцiя,щержавного

I

м.КиiЪ, вул.Заболотного, l5, тел.: 526-50-06
(найменування, мiсцезнаходження,

Протокол експертизи
Керiвник експертноi KoMiciT

Ng

телефон, факс, E-mail, Vr'WW)
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ё4АГ,Гаврильченко

