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Висновок державної санітарно-енідеміологічної ек^^^^^
від

^ У'О'Ь. 2012р.

№ 05.03.02-03/ ХУ 2> (р ^

Трубчаті та рулонні термоізоляційні матеріали марок «К-РІех 8Т», «К-Р!ех ЕС», «К-РІех ЕСО», «К-РІех
80ЬАК НТ», «К-РІех Т>УШ 80ЬАК», «К-ГІех ОССТ (АІК)», «К-РІех К-РОNIК», «К-РІех АЬ СЬАО»,
«К-РІех Ш/ІС СЬАР», стрічки, системи та інструменти (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 Да Уіпсі 36, 20040 Копсеїіо (МВ) ІТАЬУ
«Ь' І80ЬАОТЕ К-РЬЕХ

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таІ1,
5.Г.І.», Італія, Уіа Ьеопагсіо Да Уіпсі 36, 20040 КопсеІІо (МВ)
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, У/ХУ^^)

ІТАЬУ

Прямі контракти з виробником/постачальником.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Укра'іну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за зазначених умов застосування продукція не чинить шкідливого впливу на здоров'я людини. Спеціального
контролю не потребує.
(к-ритерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:
Використання згідно з Інструкцією виробника.
(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 ЗОЬАЯ НТ», «К-РІех Т\\/Ш ЗОЬАК»,
«К-РІех ОиСТ (АІК)», «К-РІех К-РОNIК», «К-РІех АЬ СЬАВ», «К-РІех Ш/ІС СЬАВ», стрічки, системи та
інструменти (згідно 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 вробником
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: не потребує
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)
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(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, Ш^Ш)

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від ^"^'0^- 2012р.
№ 05.03.02-03/^
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Об'єкт експертизи
Еіазіотегіс зЬееІз, 8І;ап(іаг(і-8е1і-а(1Ье5ІУЄ-с1асі(ііп§5: гооїз. Паї зЬееІз, Іарез,
8Ігір8 (іпс1и(ііп§ К-РОМК СК, СУ етЬоззей апсі ругатісіаі К-Р0К1К В, РЕ)
= листова ізоляція, стандартна і з самоклеючим шаром/покриттям: рулони,
плоскі листи, стрічки, смуги (включаючи К-РОКІК С К рельєфний и
пірамідальний К-РОКПС В, ?,)
Іп сіасі В/ОК Іауег, їарез апсі вігірз = СЬАО ВК/СК, стрічки і смуги
Еіазіотегіс ріре8 апсі ассе880гіе8 (еІЬолугп Іеез, 11ап§е8, уаіуез, іпс1и(ііп§
с1а(ісііп§8) = трубна ізоляція і аксесуари (еІЬолуз Іеез, Яап§е8, уаІУЄ8)
кути/коліна, фланці, клапани, в т.ч. оболонки
ТVVІп 8о1аг о'гіп§8 = Т\уіп 8о1аг кільця
1с сіасі 8К/ВК опіу 1ауег= 1С СЬАО 8К/ВК тільки покриття
Аїитіпіит к-Гіх, теїаі паііз = алюмінієві к-Гіх, металеві цвяхи
Т\уіп 80Іаг 8у8Іет СІІ (соррег) = система Т\уіп 8о1аг СУ (мідь)
Т\уіп 80Іаг зузіет теїаі ґіПіп^з = металеві фітинги системи Т\VГN 8о1аг
Тлуіп 80Іаг 8у8І:ет іпзіаііаііоп кіі = інсталяційний комплект системи ТУУІП
8о1аг
К-ЛЬІІ СВ 200 етЬо88еа аіи е1Ьо\У8 = К - А Ш СВ 200 тисненні, коліна
К-ЬІесЬ МТ 500 аіи рірез = к-ЬІесЬ МТ 500 алюмінієві трубки
к-ЬІесЬ СУ 501 аіи Ьепсіз = к-ЬіесЬ СУ 501 алюмінієві кути/коліна
Аіи апсі сар8 (ЗІІУЄГ апсі соїоигесі) = алюмінієві кришки/ковпаки (сріблясті і
пофарбовані)
К-РОN1К РВ = К-Р0К1К РВ
Огій-сіІ8реп8ЄГ-Яап§е Іооі ґог Ілуіп 80Іаг зузіет = інструмент для розширення
отворів фланців системи Тшіп 8о1аг
Кпіуе8 = ножі
В1асіе8 Рог кпіуе8 = леза для ножів
Т\уіп 80Іаг 8у8Іет 8ТЕЕЬ = система Тлуіп 8о1аг (сталь)
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Заступник Голови експертної комісії
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