щ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ЕРДЖУЮ
М іністерство охорони здоров'я України
держивногс

(назва установи)

України

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходж ення)

253-94-84, 559-29-88

Черненко

Висновок державної санітарно-епі ЇМЮЛ0Г1ЧН01 експертизи
від

S

f р

/.

2013р.

№ 05.03.02-03/

Склотканинні шпалери торговельних марок «W ellton», «Oscar»__________________________________________
(об’єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 7019__________________________________________________________________ ___ _________________
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для внутрішнього оздоблення ж итлових та громадських будинків і споруд усіх категорій, в т.ч.: дитячих,
дош кільних, шкільних, наукових, лікувально-профілактичних, санаторно-курортних установ, лікарень,
поліклінік, готелів, аеропортів, залізничних вокзалів, кінотеатрів, театрів, музеїв, підприємств торгівлі,
громадського харчування та харчової промисловості_____________________________________________________
(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

“GLASSTEX GROUP CORP”, Китай, №.9 Yahe Road, Yiyuan Countri, Zibo SHANDONG___________________
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

TOB "Квадростиль", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 118, к. 1, код ЄДРПОУ: 37615940____________
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Доручення від 10.01.13______________________________________________________________ ______________________
(дані про контракт на постачання об’єкта експертизи в Україну)

О б‘єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам;
Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони під час монтажних робіт не повинен перевищувати ГДК пилу
скловолокна - 2 мг/м3, III клас небезпеки, “Ф” відповідно до СН 4617-88 “Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” . Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф не більше 370 Бк/кг відповідно до “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), ДБН В .1.4-1.01-97 "СРББ.
Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні". З огляду на фізико-хімічні властивості продукту
можливість утворення парів практично виключена.___________________________________________________________
(критерії безпеки І показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:
використання засобів індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ.
Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», використання згідно з Інструкцією
виробника._______________________________________________________________________ _________________________
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Склотканинні шпалери торговельних марок
«Wellton», «Oscar», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства
України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.
Термін придатності: Гарантується виробником
Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами
споживчих якостей о б ’єкта експертизи______________________________________________________________________
(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: ЗО січня 2016 року
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості о б ‘єкта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи
даний висновок втрачає силу.
не потребує__________ __________________________________________________________________________ ________
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує_______________________________________________________________________ _____________________
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вим огам и цього висн овку: відповідно до СН
4617-88 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, “Норми
радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), ДБН В. 1.4-1.01-97 "СРББ, Регламентовані радіаційні параметри.
Допустимі рівні"_______________________________________________________________________________________
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМИ України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@ nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
___________ e-mail: test-lab@ ukr.net___________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

___________ № 150 від 14.01.2013р.___________
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

/

Захаренко М.І.

