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Об'скт експертизи: Труби та фiтинги до них для водостiчноТ системи BRYZA та INES
виготовленlлй у вiдповИностi iз - законодавством краiЪи-виробrrика
Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3917

Сфера застосування та реалiзацii об'скта експертизи: Садово-городн€
будiвельнi роботи, оптово-роздрiбна торгiвляt

Itраillа-виробник: (CELL-FAST

Sp.z.o.o.>>,

призначення, ремонтно-

Польlца, 37-450, Stalowa Wola, ul.Grabskiego, Зl,

тел.(48) 1 58437205

Заявлlик експертизи: ТОВ <Селл-Фаст УкраiЪа>, Украiна, 03118, м. КlriЪ, пр. В. ЛобаIIовського,
буд. t 15, тел.(044) 526-71-22, код за е.ЩРПОУ 34288558
(адрсса, il{iсt(сзнаход)ксItltя, телсq)он, факс, e-maIl, веб-сайт)

Щанi про контракт на постачання об'скта в Украiну: коIIтракт дода€ться
счп noBo ц)кVс
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ОбОскт експертизи вiдповiда€ встановленI|п! медичI{ипл критерiям безпеки / поlсазнlrкам:
за результатаN{и iдентифiкацiТ, оцirrки ризику для здоров'я населення, результатами перевiрки
llаданоi заявником докупrентацiТ, Ilроведенишtлt дослiджеtlнямll, об'скт експертизи: Трl,би та
фiтиrIги до IIих лля водостi.llrоТ систелlи BRYZA та INES вiдповiдас встановленлI]чI ruедичним
крltтерiям безпеки/показникам, а саме: пriграrцiТ хiпti.tt-lих речовиц в aTMoc(lepHe повiтря, }le
IIoBиI"l}ia перевLIIцувати (ГДК с.л.,мг/плЗ): форма;lьдегiду 0,003 (rcrtac небезпеклt - 2),
al1e],a.jlb;leг,ilty - 0,0l (K:rac небезгlеки - 3), етилацетат,у - 0,1 (клас небезпеки - 4), вiдповiлtIt-l до
<lIерелiltу граIlttчно-лопустип,tllх коIltцеllтрацiй >l,iп,riчлrих i бiологiчllих .tиlлн}tкitз в aTп,tocdlepl{o]\ry
повiтрi Ilаселених пtiсць>>, затIJерд}кеного 03.03.2015 року,Т.в.о. Головного лержавнOго

flеобхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii,
знищення е: а) перелiк необхiдlrрIх умов, яiкi забезпечуIоть попередження NIожливсго рI4зику
впливу несприятливих факторiв, що можуть створюватися при використаннi вище названоТ
продукцii у заявленiй сферi застосування в середовищi життедiяльrrостi людини, необхiдно
дотримуватися вимог: <Перелiку гранично-допустиN{их концентрацiй хiмi.tних i бiологiчrлих
чинникiв в атмосферноNIу повiтрi населених мiсць>, затвердil(еного 03.03.2015 року.Т.в.о.
Головного державного санiтарного лiкаря УкраТни б) забезпечення умов зберiгаlлня та
транспортування продукцii вiдповiдно до рекомеrIдацiй виробника, вказаних у супровiднiй
документачii в) ушлiзацiя i знишlенtul вiдходiв поврtннi провод}rтись згiдно ви\.{ог дiючоi на даний час
в YKpaiHi нормапIвноТ документаlдii у сферi поводження з вiдходами.
За результатами державноi санiтарно-епИемiологiчноi експертизи: Труби та фiтинги до них
для водостiчноi системи BRYZA та INES вiдповiдають врlмогам дitочого санiтарного
законодавства УкраТни i За умови дотримання вимог цього BLIcHoBKy можуть бути використанi в
заявленlи сФер, застосування.
TepMiH придатностi: гаранту€ться

виробником

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не
MorKe бути використаний для реклами споживчих якостей об'екту експертизи.

Висновок дiйсний: п'ять poKiB

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки,

якi пiдлягають контролю на кордонi: за

здоров'я людини контролю не потребують

показниками безпеки лля

якi пiдлягають контролю прлI митному оформленнi: пiдлягае
контролю,
який
здiйснюсться IIосадовоLо особою контролюючого органу в зоI{ах
лержавIiому
мIlтного коIIтролlо на митнiй територiТ YKpaTHlr (KpiM пунктiв пропуску через митний кордоI{
Показникrr безпеки,

Поточtlлrй державннй санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами
цього висновку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими
медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосуванIля, зберiгання,
транспортуванFIя, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами
ittспектування у вiлповiдностi з чинним санiтарним законодавством УкраТни.
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cattiTapHoдержавноi
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01033, м. Киiв, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймаJIьня: (044) 284-З4-27,
e-mail : yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii:
(044) 289-63-94, e-mail: tesblab(@ukr.net
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