








дЕржАвнА слуrtБА I/крА[ни з питАнь
БЕзпЕчностI хАрчових продуктtв тА зАхисту спохtивдчIв

вул. Б. Грiнченка, 1, М. Киiв, 01001 ,тел.279-12-7о,2]9-75_58, факс 279-48-8з,
e-mail : info@consumer. gоч.uа

ЗАТВЕРДЖУЮ

висновок
державнот санiтарно-епiдемiологiчнот експертцзи

вiд",/ 9 " с,<- 2020 року N9 12,2-1S-1l КЦ g'Y

Об'ект експертIIзи: Гlлити композитнi типу LUXEFORM Smartline, фасади iз плит композитних
типу LUXEFORM Smartline

(

м.п.

Т.в.о. Голови Щерхtпродспоживслужби
о.П.Шевченко

\:у

(назва об'екта експертлrзи)
виготовлений у вiдповiдностi tз
на octtoBi М,ЩФ. ТехrIiчtti упtови>

ту у зt,0-32085l95-00З:2020 <Заготовкll iз композитних лtатерiалiв

.адреса, ь{lсtl,езLl

YKpaTHrt вiд29.|2.2012 р, Jф 11З9, заресстроваIlиN,l в MiTI'rocTi YKpaTtltt оq.оj.zоtз р. заNз 87122619),гн
2.2.6-184_20l3 nOpic*rro"ro б..пеu,ri lrio,ri o,rn,,oy (оБрв).uбрулп,u,очих реtIовин в атмосферне повiтDя

f[aHi про контракт на постаЕIаIIня об'скта в .\r'ltpaiHy -
об'скт експертIrзIl вiдповiдас встаIIовлецим медIlчнпýI критерiяпr безпеклr/показнrrкам: За
результатаN,Ilr iдеrrтифiкаllii, розгrtялу i аr,rшriзу докумеятацii, оцiнкlт p"runy для здоровtя населення, а
тако)t результатами перевiркl,t (коttтролrо) наданого заяБником зразка об'скта 

"nan"pr"r, 
в межах сферtл

акредитацii, а саме: iн,гqlсивнiсть запаху ttе бiльше 2 бапiв; piBrri мiграцii в аЪмосберне повiтря з
Продукцiт не бiльше мг/п,т': метаIlсл - 0,5; фенсл - 0,00З; формальдегiД - 0,003; ацеталiдегiд - б,01;
гексаметл{леltдиамiн - 0,001 (ОБРВ); бутилацетат - 0, 1; ацетоtr - 0,35; пропаIIол - 0,З; бензол - 0,1; толуол,- 0.6; стирОл - 0,002; aMiaK * 0,04; дrrбутlrлфталаТ - 0,1 (оБрВ): хлористИiл вецiЛ * 0,005 (ОЬГВ1;
цикпогексаноlr - 0.04; бутатtол * 0,I; iзопропанол - 0,6; етrtлацетат - 0,1; бутилацетат - 0,1, вiдповiдно довимог,ЩСаНпiн 8.2.1_181_20l2 <Полil,tерlri ,га полiпtерВп,liснi п,rатеРiали, виробrr iкоlrстРукцii, пtо
застосовуються у булiвtlицтвi та виробниttтвi меблiв. Гiгiснiчrri вI.IмогII)), (затверлженi наказом моз
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населених мrсць)

Необхiдпими умовами використання/застоеування, зберiгапня, трапспортування,
утилiзацiiiо знищення е: а) дотришtання врIмог, якi встановленi даним висновком за результатами
випробуваншr наданого зрiвка; б) забезпечення умов транспортуванIш та TepMiHiB зберiгання
продукцiТ вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у супровiднiй документацiТ; в)
проведенFIJI вибiркових випробувань об'екта експертIIзи на вiдповiднiсть виlчIогам даного
висновку та дiючого санiтарного законодавства
За результатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчпоi експертизи: Гlлити ttомпозитгri типу
LUXEFORM Smartline, фасадrr iз плит композItтЕих т}lпу LUXEFORM Srnattline

(назва об'скта експертизи)

за ЕадаЕIим заявIIиком зразком вiдповiдають вимогам дiю.rого санiтарного законодавства
Украihи i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використанi в
заявленiй сферi застосуваIIня.
TepMiH придатпостi згiдно рекомендацiй виробника
Iпформачiя rцодо етикетки, iHcTpyKuii правил тощо етикетка украihською мовою повинна
мiститись на кожнiй одиницi продукцiТ; маркуван}llI здiйснюватись у вiдповiдностi з дiючим
Законодавством УкраiЪи. Щаний висновок не може бути використаний для рекJIами споживчих
якостей об'екта експертизи
Впсповок дiйснилi на TepMiH дiТ ТУ У З 1 .0-З2085 195-003:2020 кЗаготовки iз композитнлгх MaTepia.lIiB
на ocHoBi МДФ. Технiчнi ).мови)

ВИповiдальнiсть за дотримання вимог цього BItcHoBKy несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають коIIтролю на кордонi: вiтчизняна продукцiя
Показппки безпеки, якi пiдлягають контролю при мптному оформленпi: вiтчцзняна
продукцiя
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами
цього висновку На об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими
медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування, зберiгання,
транспортуваннjI, 1тилiзацiТ i знищенrrя у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами
iнспекryвання у вiдповiдностi з чинним санiтарним законодавством УкраТни.

комiсiя з питань державноТ м. ItиТв, вул. Заболотllого, \5 т.526-55-З2
факс 526-50-06санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи

Щентру превентивноТ медй{ини

!ержавното Управлiння справами

]\Ь 704 вiд 06. 02. 2020 р
lNл протоколу, лага iiого

Гаврильченко О.Г.
(прiзвище. iпt'я, по /пiдпис/
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дЕржtАвнА служБА укрАiни з питАнь
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

вул. Б. Грiнченка, 1, м. Киiв,01001 ,тел.2J9-|2-70,279-75-58, факс 279-48-8з,
e-mail : info@consu mеr.gоv. ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

поrкивслужби

висновок
держа вноТ санiтарно-епiдем iологiчноi експертизи

вiд </3 , OL 2020 року J\b l2.2-1 B-t i j 15./'?,

_Об'скт експертизи: Заготовки iз дер9!!Iц!ёдеr9р]9{iв по типу технологiТ <Постфорл,tiнг>;
(назва об'скта експертизи)

виготовленIIй у вiдповiдностi iз - тУ У з 1.0-32085195-00l :201 7 кЗАГоТоВКИ l:]
ТЕХНIЧНI УМоВИ>lДЕРЕВИННИХ МАТЕРIАЛlВ По ТИПУ ТЕХНоЛоГIi кПоСТФоРМIНГ).

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 31.0
Сфера застосуванIIя та ре
виробництва стiльtl t.t ць, пiдвiконь, меблевих фасадiв. Стiнових панелей)

м. Берличiв, вул. Житомrrрська 76, (04l4З) 4006i
l 330З, ЖrrToMl.tpcbKa обл.

ко
батьковj.),

(адреса, шliсuезrlаходiltегtня,,гелефоtt, фirкс

Заявlлиlt експертIlзлI дП (РИТМ)) ТоВ (РоСТ>, УкраТна, lЗЗ03,
Житопlирсьцq 76, (04l4З) 4006l, кол за СЩРПОУ 32085l95

{aJpeca. rrrcшe,,,ri,, ti.пtlч l\.i( irl jl_ r|laKc. l--tnail. веб-с:tйr.1

ДщiJр_q цо]цреýт I{ а п о ста ч а н н я об' с ктадлsрqtцу

веб-салiт)

, Житомирська обл., пл Берди.riв. ву"гl.

за результатагvtи iдентифiкацiт, розгляду i агrалiзу докl,ментацii. оцiнки ризику для здоров'я населечня" а
також результатами перевiрки (контролrо) наланого заявником зразка об'сt<та .n.n.p."i, в MerKax сфери
акредитацii, а са\{е: iHTeHcttBrlicTb запаху tle перевищувала l бал; piBHi мriграшii в атплосферпе поui.rро з
пролукшiТ не бiльше ГЩК плг/м3: форьrаrIьдегiду 0,003; сhено,пу - 0,00З; етttлбензолу - 0,02; дибутилфталату
- 0, l; етилацетату - 0,1, бутrrлаце,гату - 0,1; суп,Iарна пиl,ома ефективrла ак,гltвнiсть лриродних радiонук"гriлiЬне бiльше З70 Бк/кг, бета забрулненIlя не повиt-tнi перевиtцуватlt 2-3 частигr" за *u/cMj вiдповiдно до вимог
ДСqЦЦLЦQ,2.1J 8_1-20l2 <ПОлiпrергri та пo,liMepBMigni щq:qрlщд.эgрДlццоl,gрук_цii, щсt застосовуються



у булiвництвi та виробництвi пtеблiв. Гiгiенi.rнi ви]\rоги) (затвердrкенi наказом
09,0l .20lЗ р. за ЛЪ 87/226l9),

МОЗ Украiни вiд 29.\2.2012
НРБУ-97 <Норми радiацiйноiр. Nэl l З9, заресстрованt{м в MiH'rocTi Украiни

безпекl.t У
IIeoбxiДнимиумoBамиBикopистапня/застoсyBання';o

наданого зразка; б) забезпечення умов транспортуван[Iя та TepMiHiB зберiгання про,rукчiТ вiдповiдt:о до
рекопlендацiй виробника, вказаних у супровiлнiй докуп,rентачiТ; в) проr.л."п" uпбiрпо"п., випробувань
фцц qцgцqр]ц]д_цq вЦповiднiсть вlrмогаNr дq]lого вц9ч!9rу тз дiючого санiтарного .uпопuд"u.."п
la реjiльтатапItl лaр*оuпоТ calriTnpllo-eпiдcrlio.,tt_lгi,tltoi експсртtrlи:'Зlготовки i'a rapau,,,,n,,.,
\1а]9рц],r19]Lо_]ццу]9]д94щццq9rфqр]цдr>>

(назва об'скта експертизlt)
3а tIilдaHtll}| заявн}IкоNt зрirзI{ом вiдповiдаlоть BllltloraNI лilочого санiтарного закоrIолавства YKpairlII iза
YilloBll дотрIIмаIIня BllIltor цього висtrовку NtorкyTb бутIl BltKoprlcTalli в заявленil"l сферi застосув2lнltя.
Telluirr прItлаrllосгi зr i:tto NIарк.чвання.
Ilrфорu:tuiя шодо etlIltelK,,. iнсгр1:lсuiТ. пpaBll.r 1ощо еll!ксгка 1краi'ltською ]\1oBolo П()DIlНIIil пtiсlttrись ttli
tto;KHil't одиницi продукцii; Nlаркування здii-tснtоватись у вiдповiлностi з дitочим Законодавствопt Уltраiгt;t.
ffаниl"l висI]овок не N,Io)l(e ии для ми спожItвчих якостей обоекта

IJrlcltoBolc дiйсяиl:i rta TepMiH дii' Ту у з1.0_з208_5 l95-00 l:20 I7 <ЗАГотовкI.i Iз дЕрЕвиIlнихlчlАТЕРIАЛ|В По ТИПУ ТЕХНоЛоГlТ кПоСТФоРМIIlГ). ТЕХНIЧНI УМоВИ)
вiдповiдалыliсть за дотримання вимог Ilього висновку ttесе aаruг"о

ПоказlllllсIt безпекrt, якi пiдлягають ю прлl NIитнопlу :в1,I,1lлlзняна
ПoтoчнllйдepжirвнпЁrcанiтаpнo-епiдeпrio.пoгiчпn'jIlа'.ляДздiЙс;_
висновку на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленл11\Iи медиtIними
крilтерiяпlи безпь,ки, )/Nlовами використання/застосуванrlя, зберiганrIя, 1.ранспор.гуваtlня, 1,тиiriзачii, i
З|iИlII.еl]l]'I У ОбСЯЗi Tl З trеРiОДlt'lНiСТtО, ВИЗtlаLlеtlllМlt програ\Iilмll illсгrек,г1 tjitння у вiдrtовiдtlостi :].tltHrIl.tlt
gqн lTqщl и м здю lLода B9lBo пr У KpaTHll.

](олriсiя з пI.Iтань дер;ttавноi сан iTapHo- ll. КиТв, ву-п. Забо,потного, l5 ,г.526-55-З2
епiдеп,Iiолог,i.tноi експср-t.rrзrl L(eHTpy
tiDel]eH,I,1lBilol' п,lедпцl.tittt

,/iерrriавrrого Управлiння справаN,Iи

фаrtс 526-50-06

},Jч 674 вiл U5.0].]0]0 р_
(_$, пDо l (lK(,.,I) _ .]х l i Йоl,, l:l l BeI) j,I(cl | |I)i

Гаврлtль.tецде_QJ.
(прiзви ще, ilt' я, по ба,rьковi )

т


