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Об'скт експертизи: Ринви та iншi елементи водостiчноТ системи BRYZA та INES, софiти
пластиковi BRYZA

виготовлеllий у вiдповiдностi iз - законодавством краiни-виробника

-Код за ДItПП, УКТЗЕД, артикул: 3925

Сфера застосування та реалiзацii об'скта експертизи: Садово-городн€ призначення, ремонтно-
будiвельlli роботи, оптово-роздрiбна торгiвля

КраТна-виробник: (CELL-FAST Sp.z.o.o.>>, Польща, 37-450, Stalowa Wola, ul.Grabskiego, 31,
тел.(48) 158 4З7205

мIсцс]Ilаход)ксillIя,

Об'скт експертизи вiдповiда€ встановлениst медl1чним tсритерiям безпеки / показникам:
за результатами iдентифiкацiI, оцiнки ризику для здоров'я населення, результатами перевiрrtи
наданоi заявником документацiТ, проведеними дослiлженняi,{и, об'скт експертизи: Ринви та iншi
елементи водостiчноТ систепtи BRYZA та INES, софiти пластиковi BRYZA вiдповiдас
встановленим медичним критерiяrпr безпеки/показникам, а саме: мiграцii хiмiчних речовин в

атмосферrtе повiтряt, I"re повин}rа перевишцувати (ГДК с.д.,плг/;чт3): формальдегiду - 0,003 (клас
llебезпеки - 2), ацетальдегiду - 0,01 (клас небезпеклt - 3), eTlt;lalteTaTy - 0,1 (клас небезпеки * 4),
вiдповiдно до <Лерелiку гранично-допустимих концентрацiй хiплiчних i бiологiчних чинникiв в

II



атмосферному пoBiTpi населених мiсць>, затвердженого 03.03.20l5 року. Т.в.о. Головнсrго
державного санiтарного лiкаря УкраТни.
Необхiдними умЬвами використання/застосування, зберiгання, транспортуваtlIIя, утилiзачii,
знищення е: а) перелiк необхiдних умов, якi забезпечують попередження можлI{вого ризику
впливу несприятливих факторiв, що можуть створIоватися при використаннi вище названоТ

продукцiТ у заявленiй сферi застосування в середовищi життедiяльностi людини, необхiдно
дотримуватися вимог: кПерелiку гранич}Iо-допустимих концентрацiй хiмiчних i бiологiчних
чинникiв в атмосферному повiтрi населених мiсць>>, затвердженого 03.03.2015 року.Т.в.о.
Головного державного санiтарного лiкаря УкраТни б) забезпечення умов зберiгання та
транспортування продукцii вiдповiдно до рекоменлацiй виробника, вказаних у супровiднiй
документацiТ в) угилiзацiя i знищенFuI вiдходiв повиннi проводитись згiдно вимог дiючоТ на даний час
в УкраiЪi нормативноiдокументацiТу сферi поводження з вiдходами.
За результатами дсржавноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Ринви та iншi елементи
водостiчноi системи BRYZA та INES, софiти пластиковi BRYZA вiдповiдають вимогам дiючого
санiтарного законодавства УкраiЪи i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути

l в заявленlи застосування.

TepMiH придатпостi: гаранryеться виробником

Iнформацiя rцодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не
може бути використаний для реклами споживчrrх якостей об'екту експертизи.

Висновок дiйсний: п'ять poKiB

ВЦповИальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для
здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю
державному, контролю, який здiйснюеться посадовою
митного контролю на митнiй територiТ УкраiЪи (KpiM
Украiни)

при митному оформленнi: пiдлягае
особою контролюючого органу в зонах
пунктiв пропуску через митний кордон

Поточний державний санiтарно-епhемiологiчний нагляд здiйснюеться згИно з вимогами
цього висповку: на об'сктах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими
медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування, зберiгання,
транспортування,. утилiзачiТ i знищення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами
iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним законодавством УкраТни.

Комiсiя з державноI
епiдеtпtiологiчноi експертизи

установи <Iнстиryт медицини
Ю.I.Кундiева Нацiональноi
медичних наук Украihи>

Протокол експертизи

01033, м. КиТв, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-З4-2],
e-mail : yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMiciT:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab(@ukr,net
(наименування, мlсце]находження. телеФон, Факс. e-mall. всо-саи1)
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