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Об'єкт експертизи: Ванни стальні емальовані для ванних кімнат, піддони стальні

емальовані для душових кімнат "BLB
виготовлений згідно з

(ТУ, ДСТУ, ТОСТ)
Код за УКТЗЕД: 7324290000
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво: для обладнання
ванних кімнат та санвузлів ____________________________ __________________________
Країна-виробник: Португалія, BLB-INDUSTRIAS METALURGICAS S.A., Apartado
(Т.О. Box) 3041 -  Alagóa, 3754 -  901 Aeueda, tel.:^-351 234 630 410_________________________

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, веб-сайт)
Заявник експертизи: ТзОВ "ЕЛІТСАН", Україна, 79053, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 
буд. 102, кв. 24, тел.: (032) 297-25-67, код за ЄДРПОУ: 37072898___________________________

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до
супроводжуючої вантаж документації____________________________________________________
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за вмістом шкідливих речовин у воді свинцю -  (ГДК 0,03 мг/дм \  кадмію (ТДК 0,001 мг/дмА Ртуті 
(ГДК 0,0005 мг/дмЛ, миш'яку (ГДК 0,05 мг/дм3) у відповідності до "Инструкции по санитарно- 
химическому исследованию изделий из полимерньк материалов, предназначенньк для 
использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" № 4259-С7,
СанЛиН 4630-88 "Санитарньїе правила и норми охраньї поверхностньїх вод от загрязнения"________
Необхідними умовами використаніія/засгосування, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у воді, а саме
коїщентраціями свинцю, кадмію, миш’яку -  згідно з МВВ 081/12-0289-06 "МВИ содержания кадіння, 
свинца, меди, цинка и мьшіьяка в посуде, таре, упаковке, оборудовании и видах продукции, 
контактирующих с пищевьіми продуктами методом ннверсионной вольтамперометрии", ртуті -  МВВ
081/12-0095-03 "МВВ вмісту ртуті в природній, питній воді методом інверсійної вольтамперомогрії"__
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:
Ванни стальні емальовані для ванних кімнат, піддони стальні емальовані для 
душових кімнат "BLB"__________________________________________________________________

(назва об’єкта експертизи)
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: згідно з гарантіями фірми-виробника
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Продовження

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути 
використаний для реклами споживчих якостей об’єкта експертизи. Маркування повинно
здійснюватися згідно з діючим законодавством України___________________________________
Висновок дійсний: п’ять років
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому
документальному контролю_____________________________________________________________
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає
державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній 
території України
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього 
висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з 
"Инструкцией по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерньїх материалов. 
предназначенньїх для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" 
№ 4259-87, СанЛиН 4630-88 "Санитарньїе правила и нормьі охраньї поверхностньк вод от 
загрязнения"____________________________________________________________________________

Комісія з питань державної санітарно- 
епідеміологічнї експертизи "Лабораторії 
промислової токсикології Львівського 
національного медичного університету 
ім. Данила Галицького"

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69 
тел. +8(032) 260-09-06 
http://www.meduniv.lviv.ua
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