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20.З-З98'15591-00l:2015 кЗасоби вогнезахиснi

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 203022
Сфера застосування та реалiзацiТ об'екта експертизи !ля захисту конструкцiй та виробiв з
метою зниження показникiв поlltежноi небезпеки матерiалiв та пiдвищення вогнестiйкостi
конструкцiй, оптово-розлрiбна торгiвля.
Краiна_виробнrrк Товариство з обмеженою вiдповiда.пьнiстю <Ковлар Груп>, адреса виробництва: 041lб
м. Киiв, вул. Старокиiвська, буд. 10-Г т.(067) З2З-24-З0, e-mail: info@kovlagгoup.colт, код за СДРПОУ:
з9875591
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Об'ект експертизи вiдповiдас встановленим медItчнtlпt критерiям безпекиlпоказникам: За результатами

iдентифiкацiт, розгляду i аналiзу локументацii, оцiнки ризику для здоров'я населення, а також результатами
перевiрки (контролю) надаItого заяв}lиком зразка об'скта експертизи в I!1ежах сфери акрелит'ацiТ. а саме:
iнтенсив1-1iсть запаху не бiльше 2 бадiв; BMicT шкiдливих речов[lн в повiтрi робочоТ зони не бiльше ix
i.
Г,ЩКмгzм' ка_пьцiю сульфату дiгiдратУ (гiпсу) - 2,0 (клас небезпеки III); вапна - 6,0 (клас небезпекr,r lY):
перлiту - 4,0 (клас небезпеки III); Сумарна питоIчlа ефективна активнiсть ПРН не бiльше 5702 Бкiкг. бета
забрулнення не поurпнiперевищувати 2-3 частини за хв/см2 вiдповiдно до вимог ДСаНПiН 8.2.1-181-20l2
<Полiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i конструкцiТ, що застоOовуються у булiвництвi та
виробнишгвi меблiв, Гiгiенiчнi вIlмоги) (затверджеrri наказом МоЗ УкраТни вiд 29"l2.2012 р. JtIs l1З9.
ЦЩl!2,С+Llýl];ВВ <<Пределrно до

з

кОнЦентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоныD, ГН 2.2.6-184-2013 <OpicHToBHo безгtеч tti
piBHi впливУ (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повiтря населених мiсць>>, НРБУ _ 97 <Норми
радiацiйноТ безпеки УкраТни>.

НеОбхiДниМи Умовами використання/застосування, зберiгапня, транспортування, утилiзацiТ,

ЗниЩенЕя с: а) дотриманtбI вимог, якi встановленi даним висновком за результатами випробування
наданого зразка; б) забезпеченшI умов транспортуваЕня та TepMiHiB зберiганrтя продукцiТ вiдповiдно до
РекОменДацiЙ виробника, вказаних у супровiднiй документацiТ; в) проведенtш вибiркових випробувань
Об'еКта експертизи на

вiдповiднiсть вимgгам даного висновку та дiючого санiтарного законодавства

За Результатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертrrзи: Засiб
KAmmokote GР-240)

вогнезахисний

(назва об'екта експертизи)

За НаДаНИМ ЗаЯвником зразком вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного законодавства
УКРаiни i За умови дотримання вимог цього висновку мо}куть бути використанi в заявленiй
сферi застосування.
TepMiH придатностi згiдно MapKyBaHHrI.

IнфopмацiяЩoДoeтикеткиoiпiтpукцii.,пpавилтoщoетикeткayкpaiъmic''uтисьnа
кОжнiЙ оДиницi продукцii; маркування здiйснюеться

у вiдповiдностi з

дiючипr Законодавством УкраТни.

ДаниЙ висновок не може бути використанцЦ для реклами споживчих якостей об'екта експертизи
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Вiдповiдальrriсть за дотримапня вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають коЕтролю на кордонi: вiтчизняна продукцiя
ПОКаЗники беlпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: вiтчизняна продукцiя
fIОтОчний державний санiтарно-епiдемiологiчний rrагляд здiйснrоеться згiдно з вимогами цього
ВИСнОВКУ на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологi.lного наглrIду за встановленими медичними
Критерiями безпеки, умовами використаЕня/застосуванrrя, зберiгання, транспортування, утилiзаuiТ i
зниЩешш У обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами iнспектування у вiдповiдностi з чинним
санiтарним закоЕодавством УкраiЪи.

Комiсiя з питань державноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ
експерТизи Щешру превентивноТ медицини,Щержавного

0314З, м. Киiв, вул. Заболотного, 15
т. (044)526-55-З2, факс (044)526-50-06
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