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Контракт додасться до до.кументацii, що супроводжус вантаис _
(ланi про коЕтрап на поста"u"rя@

об'ект експертизи вiдповiдас встановленим медичнrlм rсритерiям безпекrt / показнtrкам:
ДСАНПiН ВiД29.12.20ll2 р.М 11З9 кПодiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкчii, що
застосовуються у булiвництвi та виробничтвi меблiв. Гiгiснiчнi вимоги,)
дсп - 201'-9,7 ",Щержавнi caHiTapHi правила охорони атмосферного повiтря населених мiсць", "Рекомендацлlи по
црименеЕию IIолимерных и полимеросодержащих материrlJIов и изделий в строительстве"М. 1992; ГОСТ
12.1.005-88, НРБУ-97<Норми ралiацiйноТ безпеки Украiнш; за результатами iлентифiкацii, оцiнки ризику для
здоров'я населенIfi, а також результатами перевiрки (контролю) наданого заявником зразка об'скта експертизи, а
саме BMicT в атмосферному повiтрi BMicT шкiдливLtх речовин не повинеН перевищуваТи iх ГЩКсер.доб мг7мЗ:
метанол - 0,5; фенол - 0,003; формальлегiЛ - 0,00З; ацетапьдегiд * 0,01 ; гексаметилендиамiн - 0,001 (ОБРВ);
бутилацетаТ - 0,1 ; ацетоН * 0,З 5; проланоЛ - 0,З; бензол - 0,1; толуол - 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; бутаДiен (длЯ АБС пластикiв) - 1,0; епiхлоргiдрин - 0,00З;

нiлпропан - 0, 04; етилацетат - 0,1; б
(критерii безпеки / показники)

НеобхiдниМи yMoвaMrl виl(ор1,1стання /застосування, зберiгаtlня, l раllспортування, утltлiзачii', знllще}Iня
€:

а) дотримаьrня вимог, якi встановленi даним висновком за результатами випробування наданого зразка:
б) забезпечеНня умоВ транспортуВання та TepMiHiB зберiганнЯ пролуrсuiТ вiдповiдно до рекомендацiй BrlpoбLrrrrta,
вказаних у супровiднiй локументацiТ;
в) вибiрковИх випробувань об'екта експертизИ на вiдповiднiсть вимогам даного висновку та дiючого
санiтарного законодавства

aY.1 Lвiд

иýт т,адiддони торговеlrьноi марки Ravak
(об'сmа екслертизи )

код за УКТЗЕЩ: 6910

Для облашт},вання ванних KiMHaT. Реалiзацiя через торговельну i}tepeжy

Ravak a.s., Чехiя, Obeenicka 258 261 81. РriЬrаm, тел.: -, код €Д|ПОУ: -

А.С.", YKpaiHa, 01133 м.КиIв, вулl Щорса,31 оф.510, тел.l 5023237, код

/*,1вР,аtНз]./.ý -:аопи,нлt
/.{*,tftъвiг{
ý s"7

кол за УКТЗЕ.Щ артикул.;
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за результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчнот експертизи обладнаннrI для ванш!гх kiMHaT: умивальgикита пiддонИ торговельнОТ марки Ravak, за наданиМ заявником зразком вiдповiдас вимогам дiючого Ьанiтарного
законодавсТва УкраiЪИ i за умовИ дотриманюI вимог цьогО висновку може бути використаний в заявленiй сферi
застосування,

TepMiH придатностi: -

Висновок дiйсний ло: 23.12.2019 р.

Вiдповiдапьнiсть за дотриманЕя вимог цъого висновку несе заявник.

При змiнi рецептури, технологii виготовленнjI, якi можуть змiнити властивостi об'скта експертизи або
.lприtlинити негативниЙ вIUIив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'екта експертизи

.ДОНиЙ висновок втрачае сшry. ,].,

за пок€lзникtlми безпеки дtя здоров'я людини контролю не потребуе, пiдtягае стандартному контролю
(вiзушrьному та докичf ентальному)

(показники безпеки, якi коцтолю на

за покzlзниками безпеки дIя здоров'я JIюдини контролю не потребуе, пiдtягае стандартному контролю
(вi,зуаlrьномутадокумрнтальноуу) _ . _ _(показники оезпеки, якt пlллягають контролю при митному оформленнi)

поточний державний санепинагляд здiйснюеться згйно з вимогами цього висновку: На об'сктах
державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими медиrlними критерiями безпеки, yMoBaM}l
використання/застосування, зберiгання, ФанспортуваннrI, утилiзаrriт i знищення у обсязi та з перiоличнiстю,
визначеними пDогDамами iн.спеттування у вИповiдностi з чинним сlЦзlgцм законодавством УкраТни.

Санiтарно-епiдемiологiчна станцiя,Щержавного
управлiння справами

Протокол експертизи

Керiвник експертноi KoMicii

N9 l32З3 вiл 2З.12,20l4р.
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