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Об'ект експертизи: Шланги технiчнi ТМ (CELL-FAST)

ЗАТВЕРДЖУЮ
lдспоживслужби

виготовлений у вiдlовiдностi iз -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3917
Сфера застосування та реалiзацii об'екта експертизи: Передача (транспортування) харчових рiдин
(без додавання олii), оптово-роздрiбна торгiвля

Краiна-виробник: (CELL-FAST Sp.z.o,o.>>, Польща,3'7-450, Stalowa Wola, ul. Grabskiego, 31,
тел,(48) 1 5 8 4З7 205, EU, PL

(адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, e-mall, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ кСелл-Фаст YKpaiHa>, YKpaiHa, м. Киiв, пр, Червонозоряний, 115, тел.
(044) 526-71-22, код за еДРПоУ 34288558

,Щанi про контракт на постачання об'екта в YKpaiHy: контракт додасться до докуrчIентацii, що
счтIповопжче вантаж

Об'скт експертизи вЦповiдас встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
за результатами iлентифiкацii, оцiнки ризику для здоров'я населення, результатами перевiрки
наданоТ заявником документацii, проведеними дослiдженнями, об'скт експертизи вiдповiдас
встановленим медичним критерiям безпеки/показникам, а саме: мiграчii хiмiчних речовин в

атмосферне повiтря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мгlм'): формальлегiду - 0.003 (клас
небезпеки - 2), ацетальдегiду - 0,01 (клас небезпеки - 3), етилацетату - 0,1 (клас небезпеки - 4),

стиролу - 0,002 (клас небезпеки - 2), фенолу - 0,003 (клас небезпеки -2), етилбензолу - 0,02 (клас
небезпеки 2), вiдповiдно до кПерелiку гранично-допустимих концентрацiй хiмiчних i
бiологiчних чинникiв в атмосферному повiтрi населених мiсць>>, затвердженого 03.03.2015

року.Т.в.о. Головного державного санiтарного лiкаря Украiни. ,ЩСанПiН 8.2.1-181-2012
кПолiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкцii, що застосовуються у будiвниuтвi та
виробництвi меблiв. Гiгiснiчнi вимоги))

Г:+t



Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, угилiзацii',знищення е: а) перелiк необхiдних yt\{oB, якi забезпечують попередження можливого ризикувпливу несприятливих факторiв, що можуIь створюватися при використаннi вище HbBaHoi
продукцii у заявленiй сферi застосування в середовищi життедiяльнЬстi людини, необхiдно
дотримуватися вимог: кперелiку гранично-допустимих концентрацiй хiмiчних i бiологiчних
чинникiв в атмосферному повiтрi населених мiсць>, затвердженого 03.03.2015 року.Т.в.о.Головного державного санiтарного лiкаря Украiни. .ЩСанПiН 8.2.1-181-2012 кПолiмЬрнi та
полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкцii, що застосовуються у будiвництвi та виробництвi
меблiв. Гiгiенiчнi вимоги)) б) забезпечення умов зберiгання та транспортування продукцii
вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у супровiднiй докуrи."iuцli в) угЙiзацiя i
знищеннrI вiдодiв повиннi провод{тись згiдrо вимог дiючоi на даниЙ llulc в У*рЫ нормапавноi
докуI!{еЕгацii у сферi поводженrul з вiдодаlчп.t.

за результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Шланги технiчнi Тм
KCELL-FAST> вiдпОвiдаютЬ вимогаМ дiючогО санiтарноГо законодавства УкраiЪи i за уплови
дотримання вимог цього висновку можуIь буги використанi в заявленiй сферi застосрання.

TepMiH придатностi: гарантуеться виробниi<ом

IнфopмацiяЩoДoеTикeTки,iнстpyкuii,пpaBилтoЩo'
буги використаний для реклами споживчих якостей об'екту експертизи.

Висновок дiйсний:

Вiдповiдальнiсть за мання вимог цього виснов несе заrIвник.

показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки дJUI здоров'я

контролю на митнiй територii Украiни (KpiM пунктiв уску ч митнии к н Украiни)

поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цьоговисновку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими
медичними критерiями безпеки, уIuовами використання/застос)вання, зберiгання,

ня у вiдповiдностi з чинним сан им законодавством Украiни.

людини к ю не потребують, пiдлягають ста уко

показники безпеки, якi пiдлягають контролю при
контролю, який здiйснюеться посадовою особою

митному оформленнi: пiдлягае державному
контрояоючого органу в зонах митного

01033, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, 75
тел. : приймаJIьня: (044) 284-З4-2'l,
e-mail: }rik@nanu.kiev.ua
секретар експертноi KoMicii

(найменрання, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Чепнюк В.I
Gй;та прБйЙ)

Комiсiя з державно1
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи
,Щержавноi установи кIнституг
медицини працi iMeHi
Ю.I. Кундiева Нацiональноi академii
Медичних наук Украiни>

J\b 9249 вiд 1З бе 201 8

Заступник Голови експертноi KoMicii,
директор .Щержавноi установи''Iнституг медицини
працi iMeHi Ю.I. Кунлiева Нацiональноi академii
медичних наук Украiни"

м.п.


