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Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від Д У'і^^- 2012р.

№ 05.03.02-03/ Д * ^ ^ ^ ^

Трубчаті та рулонні термоізоляційні матеріали марок «К-РІех 8Т», «К-РІех ЕС», «К-РІех ЕСО», «К-ГІех
80ЬАК НТ», «К-РІех Т>ҐШ 80ЬАК», «К-РІех ОССТ (АШ)», «К-РІех К-РОNIК», «К-РІех АЬ СЬАП»,
«К-ГІех Ш/ІС СЬАР», стрічки (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 (1а Уіпсі 36, 20040 Копсеїіо (МВ) ІТАЬУ
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, \\'УА\'')

«Ь' I80^АNТЕ К-РЬЕХ 8.Г.І.», Італія, Уіа Ьеопагсіо сіа Уіпсі 36, 20040 КопсеІІо (МВ) ІТАЬУ
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, \УШ\У)

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:
рівень запаху - не більше 2-х балів; рівні міграції шкідливих речовин в атмосферне повітря: згідно з додатком до
Висновку відповідно 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». Питома активність радіоактивних речовин Асум - не перевишує 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 «Норми
радіаційної безпеки України»
(критерії 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 80ЬАК НТ», «К-РІех Т\УШ 80ЬАК»,
«К-РІех ВиСТ (АІЯ)», «К-РІех К-РОКІК», «К-РІех АЕ СЕАО», «К-РІех Ш/ІС СЕАВ», стрічки (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 виробником
Маркування обов'язкове, повинна бути надана інструкщя 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
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 санепіднагляд!)

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@папи.кіеу.иа;
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(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-таі1, ХУ'А'*)

№2962 від 2^6.03.2012р.

{№ протоколу, дата яЬго за-івердження)

ернюк в.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
2012р.
№ 05.03.02-03/^^/3^^"
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РЕ ріре5, = трубки
Ри ріре8 зирроПз \УІ{Ь апсі \УІЙіоиІ соИаг; КР0К1К Р, Р1ВЕЯ-Р = РУ супорта для трубок
пофарбовані і не пофарбовані: РІІ трубки, РУ
аксесуари К-Р0К1К Р, РУ, РІВЕЯ-Р
РЕ Іарез = стрічки
Уіпуі Іаре = вінілова стрічка
РУС 1аре5, сокк Іарез, А1 Сіасі Іарев = ПВХ
стрічка, пробкова стрічка, стрічка з алюмінієвим
покриттям
ЛІ сіасі БЄІ!"асІЬевіуе іауег = АЕ СЕАО з
самоклеючим шаром/покриттям
К-раск К8-590 РУС Іауег = К-раск 118-590 з ПВХ
основою/покриттям
Nоп-ас1Ье5ІVе а1 сіасі Іауег, аіи Іауег, геіпґогсесі аіи
Іауег = АЕ СЕАО без самоклеючого
шару/покриття, АЕЕІ шар/покриття, посилений
АЕЕІ шар/покриття
РУС е1Ьо\У5 апсі Іее; а1 сіасі е1Ьо\5 апсі Іеез (опіу
Іауег) = ПВХ кути/коліна і Т-обр трійники; АЕ
СЕАО кути/коліна и Т-образні трійники (тільки
покриття)
Ріазііс ГІУЄІЗ = пластмасові заклепки
Тлуіп 50Іаг ріазііс Іарз = Т\Іп зоїаг пластикові
стрічки/заклепки
Етріу сагіоп Ьохез = порожні картонні коробки

5906

1000

ВіШтіпоиз Іарез = бітумні стрічки

6806

1000

Міпегаї-госк \Ґ00І, іеіі = мінеральна вата,
войлок/фетр

4415

2020

Етріу \Ґоос1еп раїїей = порожні дерев'яні
піддони

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

рівні міграції шкідливих речовин в
атмосферне повітря не більше ДР:
хлористого вінілу - 0,005 мг/м',
діоктилфталату - 0,05 мг/м^

рівні міграції шкідливих речовин в
атмосферне повітря не більше ДР:
формальдегіду - 0,003 мг/м'
рівні міграції шкідливих речовин в
атмосферне повітря не більше ДР:
ксилолу-0,2 мг/м^, толуолу-0,6 мг/м',
бензолу - 0,08 мг/м^ формальдегіду-0,003
мг/м^ фенолу-0,01 мг/м'
питома активність радіоактивних речовин
Асум - не перевищує 370 Бк/кг згідно
НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки
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.пе1:

Протокол експертизи № 2862 від 26 березня 2012 року
Заступник Голови експертної комісії

<З1/5У:У

мс|:^'ї'^' Чернюк В.І.

