
М1Н1СТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАШИ 
ДЕРЖАВНА САН1ТАРН0-ЕП1ДЕМ10Л0Г1ЧНА СЛУЖБА 

Сан1тарно-еп1дем10лог1Чна станц1я Державного 
управл1ння справами 

(назва установи) 

м.КиГв, вул.Заболотного, 15 
(м1сцезнаходження) 

526-50-06 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Головний д^яс^Шйй$ан1тарний л1кар 
Держав1Щ^у^^)равл1нця 

Висновок державно! сан1тарно-еп1дем1олопчно1 експертизи 

в щ 11.05.2011р. 

С1тка конструкц1йна на основ! скловолокна 

№ 05.03.02-03/46441 

(об'екта експертизи ) 

КОД за УКТЗЕД: 7019 
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул) 

У буД1ВНИЦТВ1 
(сфера застосування та реал1зацп об'екта експертизи) 

Сен-Гобен Вертекс с.р.с, Чеська Республ1ка, вул.Сокол1вська 106, м.Л1томи1Цль 
(кра1на, виробник, адреса, м1сцезнаходження, телефон, факс, Е-таИ, ^/'^ГЧ^) 

ДП "Капарол УкраУна", УкраУна, м.Киш, вул.Алма-Атинська, 35А, код бДРПОУ: 32593100 
(заявник експертизи, адреса, м1сцезнаходження, телефон, факс, Е-таИ, ШШШ) 

Контракт додасться до супровод^уючоУ вантаж документаци. 
(дан1 про контракт на постачання об'екта експертизи в Укра1ну) 

Об'ект експертизи вщповцае встановленим медичним критер1ям безпеки / показникам: 
СанПиН 6027 А -91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и 
производстве мебели", ДСП - 201-97 "Державн! сан1тарн1 правила охорони атмосферного пов1тря населених 
мюць", "Рекомендации по применению полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в 
строительстве"М. 1992; ГОСТ 12.1.005-88, НРБУ-97«Норми рад1ащйно"1 безпеки УкраУни»; за результатами 
1дентиф1каци, ощнки ризику для здоров'я населения, а також результатами перев1рки (контролю) наданого 
заявником зразка об'екта експертизи, а саме вм1ст в пов1тр1 робочоУ зони шкхдливих речовин не повинен 
перевищувати Ух ГДК, мг/мЗ не бшьше: формальдег1ду - 0,5 (клас небезпеки II); фенолу - 0,3 (клас небезпеки 
II); пил скловолокна - 2,0 (клас небезпеки III); вм1ст в атмосферному пов1тр1 шк1дливих речовин не повинен 
перевищувати Ух ГДКсер.доб., мг/мЗ не бшьше: формальдепду - 0,003; фенолу - 0,003; пил скловолокна - 0,15 »; 
Сумарна питома ефективна активн1сть ПРИ не бшьше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинн! перевищувати 
2-3 частини за хв/см2. 

(критер11 безпеки / показники) 

Необхщними умовами використання /застосування, зберЁгання, транспортування, утил1зацп, знищення 
е: 
а) дотримання вимог, як1 встановлен! даним висновком за результатами випробування наданого зразка; 
б) забезпечення умов транспортування та терм1н1в збер1гання продукщУ в1дпов1дно до рекомендац1й виробника. 



вказаних у супровщшй документаци; 
в) щор1чних випробувань об'екта експертизи на в1дпов1дн1Сть вимогам даного висновку та д!ючого сан1тарного 

законодавства. 
(особливосп умов використання, застосування, збер1гання, транспортування, утил1зацп, знищення) 

За результатами державноУ сан1тарно-еп1дем1олог1чноУ експертизи С1тка конструкщйна на основ! скловолокна, 
за наданим заявником зразком в1дпов1дае вимогам д1Ючого сан1тарного законодавства УкраУни 1 за умови 
дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлен1Й сфер! застосування. 

Терм1н придатност!:-

(1нформащя щодо етикетки, 1нструк1ия, правила тощо) 

Висновокдшсний до: 11.05.2015р. ч 

Вщпов1дальн1сть за дотримання вимог цього висновку несе заявник. 

При ЗМ1Н1 рецептури, технолог1У виготовлення, як! можуть зм!нити властивост! об'екта експертизи або 
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'екта експертизи 
даний висновок втрачае силу. 

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребуе, П1длягае стандартному контролю 
(в1зуальному та документальному). 

(показники безпеки, як! П1длягають контролю на кордош) 

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребуе, П1длягае стандартному контролю 
(в1зуальному та документальному). 

(показники безпеки, яю п1длягають контролю при митному оформленн!) 

Поточний державний санепщнагляд зд1йснюсться зг1дно з вимогами цього висновку: На об'ектах 
державного сан1тарно-еп1дем10лог1чного нагляду за встановленими медичними критер1ями безпеки, умовами 
використання/застосування, збер1гання, транспортування, утил1зац111 знищення у обсяз! та з пер10дичн1стю, 
визначеними профамами 1нспектування у в1ДПОВ1Дност1 з чинним сан1тарним законодавством УкраУни. 

(показники безпеки, яю зд|йснюються при поточному державному санеп|днагляд1) 

м.КиУв, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06 
(найменування, м1сцезнаходження, телефон, факс, Е-та11, Ч/У/Ч/) 

№ 4 0 7 7 вщ 11 .05.2011р. 
(№ протоколу, дата його затвердження) 

Сан1тарно-епщем10лог1чна станц1я Державного 
управл1ння справами 

Протокол експертизи 

Кер1вник експертноУ ком1С1У у' О.Г.Гаврильченко 


