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Висновок державно[ санiтарно-епiд

вiд J-l al 201бр.

Елементи водостiчноi системп BRYZA, трубп та фiтiнгп

ЗАТВЕРДЖУЮ

3аступник головного дерх(авного-- 
сЬнlтарноrо лiкаря Украiни

. Протас

пертизи

/,J,T/

fiкраiнql

6-*Ж

(об'скга експертизи )

код за УКТ3Е.Ц: 3925;3917
(код за ДКПП, код за УКТ3Е.Щ артикул)

ремонтно-будiвельнi роботи, оптово-роздрiбна торгiвля
(сфера застосування та реалiзацii об'епа експертизи)

KCELL-FAST Sp.z.o.o.>, Польща, м. Сталева Воля, тел. (48)158437205
(KpaiHa, вирбник, адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ <Селл-фаст YKpaiHa>>, Украiна, м. КиiЪ, пр. Червонозоряний, 115, тел. (044)392-19-33, код €.ЩРПОУ:
34288558

(заявник експстлвп, iдрGоа, мiсцезяаходпоtiая, тслфов, факс, E-mail, WWW)

Контракт додасться до документацiЬ що супроводжуе вантаж
(ланi пр коrrrракг на постачання об'еrта експергязи в Yrcpa'itty)

Об'скт експертизп вiдповИае встановленим медшчшпм критерiям безпеки / показникам:
за результатами розгляду i ана;riзу докумеrrтЬ, наданID( заявником, при заlначених ул[овах використанIи об'€кт
експертизи негативного вп.ltиву на здоров'я.lшодини не чинить

(кргтврii безпекlt / покешшоt)

НеобхИними умовами використання /застосування, зберiгання, транспортування, утилiзачii, знищення
€:

При використаннi зазначеноi продукцiТ необхiдно дотимуватись вимог даного висновку та рекомендацiй
виробника.

(особливостi умов використанrrя, засгосування, зберiгання, трапспорryвання, уп,ллiзаuii, знищення)

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи Елементи водостiчноТ системи BRYZA, труби
та фiтiнги, за наданим заJIвником зразком вiдповiдае вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i за

умови дотримання вимог цього висновку може буги використаний в заявленiй сферi застосуванЕя.

TepMiH придатностi: Гарантусться виробнпком
Маркування вимагаеться. Висновок не може бути використаний дtя реклами споживчшt якостей виробу

(iнформацй щоло етикепсr, iнсФущй, правила mщо)

Впсновок дiйсний ло: 19.01.202l р.

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе змвник.

При змiнi рецеIтryри, технологii виготовлення, якi можуть змiнити властивостi об'€кта експертизи або
спри!Iинити негативний вплив на здоров'я шодей, сфери застосуваннrl, р{ов застосрання об'€кта експертизи
даний висновок втрачае силу.



згiдно з чинним законодавством
(показники безпеки, якi

згiдно з чинним законодавством УкраТни

Поточний державний санепЦнагляд здiйснюсться згiдно з вимогами цього висновку: не потребуе
(показнцли безпеш, якi злiйснюються прп поmчному державному санепiднаглядi)

0l033, м.КиiЪ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-З4-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноТ KoMicii: (044) 289-6З-94,.Щержавна Установа "Iнстиц,т медицини працi

НАМН Украiни"

Протокол експертизи

Заступник голови експертноi KoMicii

Ng 504 вiд 20.01.20lбр.
(Nч протоколу, дата його затвердження)

*t( Захаренко M.I.

,.net


