МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕШДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)

та державного
України

253-94-84, 559-29-88

7 МЩіМ&ртта
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від

2012р.

№ 05.03.02-03/ Л'/^ ^ ^

Трубчаті та рулонні термоізоляційні матеріали марок «К-РІех 8Т», «К-РІех ЕС», «К-РІех ЕСО», «К-РІех
80ЬАК НТ», «К-РІех Т\УШ 80ЬАК», «К-РІех ОиСТ (АІК)», «К-РІех К-РОNIК», «К-РІех АЬ СЬАО»,
«К-РІех Ш/ІС СЬАР», клей та розчинник (згідно з додатком до Висновку)
(об'єкта експертизи )

код за УКТЗЕД: згідно з додатком до Висновку

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для систем теплопостачання, водопостачання, опалення, кондиціювання, вентиляції, звукоізоляції,
холодильної техніки, санітарії, геліоустановок, промислово-інженерних установок. Реалізація через
торговельну мережу.
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Ь' I80^АNТЕ К-РЬЕХ 8.Г.І.», Італія, Уіа Ьеопагсіо сіа Уіпсі 36, 20040 Копсеїіо (МВ) ІТАЬУ
«Ь' 180^АNТЕ К-РЬЕХ

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, \^'\У\У)
8.Г.І.», Італія, Уіа Ьеопагсіо йа Уіпсі 36, 20040 КопсеІІо (МВ)
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-іпаіі, Ш Ш * )

ІТАЬУ

Прямі контракти з виробником/постачальником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Ук-раїну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК: згідно з додатком до Висновку відповідно до
СН № 4617-88 «Предельно допустимьіе концентрации (ПДК) вредньїх веществ в воздухе рабочей зоньї»; рівні
міграції шкідливих речовин в атмосферне повітря: згідно з додатком до Висновку відповідно Інструкції 6035. А91 «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерньїх материалов, предназначенньїх для
применения в строительстве и производстве мебели», СанПіН 6027 А-91 «Санитарньїе правила и норми по
применению полимерньїх материалов в строительстве и производстве мебели»
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:
Використання згідно з Інструкцією виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони
проводити за узгодженими МОЗ методичними вказівками відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимьіе
концентрации (ПДК) вредньїх веществ в воздухе рабочей зони». Працівники повинні використовувати засоби
індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей згідно ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защитьі
работающих. Обшиє требования и классификация»
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Трубчаті та рулонні термоізоляційні
матеріали марок «К-РІех 8Т», «К-РІех ЕС», «К-РІех ЕСО», «К-РІех 50ЬАК НТ», «К-РІех Т>УШ ЗОЬАК»,
«К-РІех ШСТ (АІК)», «К-РІех К-РОКІК», «К-РІех АЬ СЬАО», «К-РІех Ш/ІС СЬАО», клей та розчинник (•^гіпнг»

з додатком до Висновку), 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 обов'язкове, повинна бути надана інструкція державною мовою. Висновок не може бути
використаний для реклами споживчих якостей продукції.
(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 березня 2015 року
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи
даний висновок втрачає силу.
не потребує
не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно СН №
4617-88 «Предельно допустимьіе концентрации (ПДК) вредньїх веществ в воздухе рабочей зоньї»; Інструкції
6035. А-91 «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерньїх материалов, предназначенньїх для
применения в строительстве и производстве мебели», СанПіН 6027 А-91 «Санитарньїе правила и нормьі по
применению полимерньїх материалов в строительстве и производстве мебели»
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"
Протокол експертизи
Заступник голови експертної комісії

01033, М.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, е-таі1:
уік(2^папи.кіеу.иа;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
е-таі1:1:е5{-1аЬ(@икг.пе{

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, \У\У\\')

№ 2960 ВІЛ 26.03.2012р.

(№ протоколу, да- а йоїр затвердження)

1 Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від <^ / - ^ ^- 2012 р.
Код
УКТЗЕД,
артикул
3214 1010

№ 05.03.02-03/Д3-^5

Об'єкт експертизи
5еа1апї=силікон (кремнієвий), вміст шкідливих речовин у
повітрі робочої зони не більше
який ізолює
ГДК: формальдегіду-0,5мг/м^
«п», II кл. небезпеки;
вуглеводнів аліфатичних (С1С10) - 300 мг/м\, IV кл.
небезпеки.
Рівень міграції шкідливих
речовин в атмосферне повітря не
більше ДР: формальдегіду 0,003 мг/м^
вміст
шкідливих речовин у
Оіие (лҐЄІ§Ьі ІЄ88 іЬап 1 к§) = клей
повітрі робочої зони не більше
(вагою менше 1кг)
Оіие (\уеі§1іІ тоге Іііап 1 к§)= клей ГДК: вуглеводнів аліфатичних
(С1-С10) - 300,0 мг/м^ «п», IV
(вагою більше 1 кг)
кл.
небезпеки, ацетону-200 мг/м',
ТЬіппег, ЗОІУЄПІ = розбавлювач,
«п», IV кл. небезпеки
розчинник
8І1ІС0П

>

3506 1000
3506 9100
3814 0090

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»
?

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27, е-таі1:
уік(а),папи.кіеу.иа
секретар експертної комісії: (044) 289-6394, е-таі1: Іе8І-1аЬ@икг.пеІ

Протокол експертизи № 2960 від 26 березня 2012 року
Заступник Голови експертної комісії

Чернюк В.І.

