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Об'скт експертизи: Городньо-газоннi огород}кення пластиковi: газоннiй борлrор ,га газонlIс

огородження ТМ KCELL-FAST>

]ffi

Ёиготовлений у вiдповiдностi iз -

К9д ,u ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3926

Сфера застOсування та реzuтiзацii об'екта експертизи: Садово-городне призIIачеIIIIя,
iбrrа торгiвля

оп,гоl]о-

- об'скт
,\

експертизи
вiдповiдас встановленим медичIIим криr,ерiям безllеки / lIоказllикам:
д
ч За РеЗ}ЛьтатамИ iдентифiкацii, оцiнкИ ризикУ для здоров'я IIасеJIеIIIIя, резуJIь,[а,гами перевiрки
*'t'цаданоi заявI{икоМ документацii, проведеними дослi!женIIями, об'скт експертизи BiztгloBiltac
, *ВсТаIIоВЛеним меДичниМ критерiяМ безпеки/пОказникам, а саме: мiграцii
хiмiчних речовиII в
повiтря,
IIе
повинна
(Г!к
перевищувати
с.д.,мг/мЗ): форма-llьдегiду - о,ооЗ (клас
l-f,гмосферне
-

- 2), ацетаJIьдеГiду - 0,01 (клас небезпеки - 3), етилацетату - 0.1 (K"Tlac tIебезпеки - 4),
стiролу _ 0,002 (клас небезпеки - 2), вiнiлацетату - 0,15 (клас tIсбезпеки - З), капроJIак.гаму -- 0,0б
,-"S<лаС небезпекИ
3), вiнiЛу хлорисТого - 0,01 (клаС небсзпекИ - 2), вiдПовiдгtо ло <ГIерслiку
,{раIIичНо-допустиМих концентрацiй хiмiчних i бiологiчних LIиIIIIикiв в aTMocrPepItoM1, rloBirpi
}.$аселеНих мiсць>, затвердженого 0З.03.2015 року. Т.в.о. f'оловпого лержавflоl,о calti,t,apllot,o ;liкаtrrя
8.2.1-181-2012 кПолiмерlIi та полiмервмiсlIi ма,гсрiали, вироби i KorrcтpyKItiT,
] _УКРаiIlИ. .ЩСаНПiН
., IJto ЗаСТОСОВУIоТЬся у булiвничтвi та виробництвi меблiв. ГiгiсrriчIri вимоги))
,.- НсфхiдtlI}пIII/ },DIppaп|lt QидорI|стання/застосуваIIня, об,срiгаrlцfl, ,трацсtюр;lувануfl, .уlгилiздцii;,
, qilиlц'ецЁп. ё:, d) ,п'ереlriю цеЬбхlдrrих Умdц ,якil кбеtцеЧуоhl' 'пртiерdдл<Ьцня, йолсливЬгоl рйикУ,
*

*небезпеКи

-

впливу несприятливих факторiв, що можуть створюватися при використаннi вище неlваноi
продукцii у заявленiй сферi застосування в середовищi житгедiяльностi людини, необхiдно
lIотримуватися вимог: кПерелiку гранично-допустимих концентрацiЙ хiмiчних i бiологiчних
чипIlикiв в атмосферному повiтрi населених мiсць>, затвердженого 03.03.2015 року.Т.в.о.
I-оловного державного санiтарного лiкаря Украiни. ДСанПiН 8.2.1-181-2012 кПолiмернi та
Ilo.1IiMepBMicrli матерiа,ти, вироби i конструкцiТ, що застосовуються у будiвництвi та виробництвi
меблiв, Гiгiснiчнi вимоги)) б) забезпечення умов зберiгання та транспортування продукцii
вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вкЕLзаних у супровiднiй документацii в) угилiзачiя i
знищення вiдкодiв повиннi проводимсь згiдrо вимог дirочоi на даний час в YKpaHi нормап.rвноi

д9кум9нтацii у сферi поводц

За результатами державноi сhнiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Городньо-газоннi огородження
пJIастиковi: газоннiЙ борлюр та газонне огородження ТМ (CELL-FAST> вiдповiдають вимогам
дitочого санiтарного законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку можуть
бути використанi в заявленiй сферi застосування.
TepMiH придатностi: гарантуеться виробниfoм

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо маркування обов'язкове. Етикетка з
ilлструкцiеIо використання та складом надаеться державною мовою. Висновок не може бути
IJислtовок лiйсrrий: 5 poKiB
IJ

iдгrовiдаrrr,нiсть за

мання вимог цього висновку несе заявник.

lIоказники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для здоров'я
людини контролю не потребують, пiдлягають стандартному контролю (вiзуа-пьному та
документальному)
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягае державному
lg!цзрно-епiдемiоло
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього
висновку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими
медичнI4ми критерiями безпеки, умов€lми використання/застосування, зберiгання,
транспортування, у,гилiзацiТ i знищення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами
iI19119t1l_у1,1ц1lIя у вiдповiдностi з чинним санiтарним законодавством Украiни.
l{ержавна установа "Iнститу,г
ме/lиIlиI{и rrрацi I-IAMH Украiни"
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