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Об'ект експертцзи маси гiпсовi бчлiвельнi

Г ол о ва ff ержпродсп о iltи в слуяtби

виготовлений у вiдповiдностi iз 1
(1,у, лсту,I,ос,1)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул З214109090

Сфера застосуваннrI та реалiзацii об'скта експертизи Житлове та громадське будiвництво i
peMoHTHi роботи. Реалiзацiя чеl]ез оптову та роздtэiбну торгiвлю

Краiна-виробник: Компанiя SEMIN S.A.S., Францiя, Кёdаrrgе-sur-Сшlпеr, 1А de la Gare;

Заявник експертизи Itомпанiя SEMIN S.A,S., Францiя, Кёdаrrgе-sur-Саппеr, 1А ruе de 1а Gаrе;
тел.: + З3 (0) 382 83 53 57 / факс: + З3 (0) 382 8З 9З З3

(алрсса, мiсцсзltаходiксtltlя.,геле(lоtI, t!aKc, E-ntaiI, всб-сай,г)

Щ:rlli про KoIlTpaKT IIа постачання об'екта в YKpailly Вантаж забезпечусться супровiдними
],tокVN,Iен,гами

Об'ект експертизи вИповiда€ встановленим медичним критерiям безпеки/показникам: за

результатами iдентифiкацii зразкiв продукцii, результатами розгляду i аналiзу документiв та
гiгiснiчних дослiдхсень зразкiв наданих зЕuIвником (як виду продукцii) в межах сфери
акредитацii (Наказ МОЗ УкраiЪи вiд 09.02.2018 N9.224, заресстр. в Мiн'юстi УкраiЪи 26.02.2018
за Ns 23913 169; свiдоцтво про технiчну компетентнiсть вiд 28.1 1 .2018 р. Nл 032/1 8) маси гiпсовi
булiвельнi вiдповiдають вимогам ЩСанПiН 8.2.1-181-2012 кПолiмернi та полiмервмiснi
матерiали, вироби i конструкцii, що застосовуються у булiвниuтвi та виробництвi меблiв.
Гiгiснiчнi вимоги)) затв. наказом МОЗ Украiни вiд29.|2.2012 }ф 1139, заре€стр. в Мiн'юстi
Украiни 09.01.2013 заNs 87122619; при використаннi продукцiТ piBeHb мiграцii формальдегiду в
,ro"irp"n 

" 
модельне середовище не перевищус значення ГДК - 0,003 мг/м3 за Гiгiенiчними

регламентами <Гранично допустимi концентрацii хiмiчних i бiологiчних речовин в



атмосфорному пoвiTpi населених мiсць> затв. наказом МОЗ УкраiЪи вiд 14.01.2020 Jф 52,
зареестр. в Мiн'юстi УкраiЪи 10.02.2020 за Jt 156/34439

Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
утилiзацii знищенця с:

.Щотримання вимог, встаIIовлених даним висновком за результатами випробувань наданих
заявником зразкiв; забезпечення умов транспортування, використання i зберiгання продукцii,
передбачених вимогами виробника; надання до колtноi партii об'скта експертизи сертифiкату
якостi

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Маси гiпсовi булiвельнi
за наданим заявником зразком вiдповiдае вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i
За умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зiulвленiй сферi
застосування.

TepMirr придатностi один piK

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii правил тощо Текст етикетування украТнською
мовою повинен мiститись на кожнiй одиницi продукцii; маркування здiйснювати у
вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни. Щаний висновок не може бути використаний
для реклами спохtивчих якостей об'екта експертизи

Висновок дiйсний

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пЦлягають контролю на кордонi: не пiдлягае попередньому
покчм ента пьнотчfч ко HTnn птп

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю
Itонтролю, який здiйснюеться посадовою особою
контролю на митнiй територii Украiни

Поточllий державIIий санiтарно-епИемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно з вимогами
цього висцовку: здiйснюеться згiдно з вимогами цього висновку у вiдповiдностi з чинним
законодавством Украiни

при митному
контролюючого

оформленнi: не пiдлягас
органу в зонах митного

Комiсiя з питань державноi caHiTapHo-
епiдемiологiчноi експертизи
ЩУ кУкраiЪський науково-дослiдний
iнститут промисловоТ медицини>

Протокол експертизи

Голова експертноi KoMicii

50096, !нiпропетровська обл., м. Кривий Рiг,
вул. Виноградова" 40. тел,: (0564) 94-72-18
(rlайпtенування, мiсцезнаходllсеtlня, телефон, факс, E-rпail, веб-сайт)

lчквПtнсьцц


