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Об'скт експертизи: Засiб вогЕезахисний KAmmokote MW-120)

виготовлений у вiдповiдностi iз ТУ У 20,3-З9875591-001:2015 (ЗАСОБИ ВОГНЕЗАХИСНI
кАММоКоТЕ). ТЕхI-IIЧНI УМоВИ )

( l у, лс,гу, 1,Ocl,)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20З022

Сфера застосування та реалiзацii об'скта експертизи: Для вогнезахисту будiвельних
конструкцlи, оптова та торгiвля

Краiна-виробник: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКовлар Груп>, Украiна. м. Киiв,
вул. Старокиiвська, бул. 10-Г, код за СЩРПОУ 3987559l; Адреса виробництва: 04116, м. КиТв,
вул, Старокиiвська, буд. 10-Г

(адреса, мiсцезнаходхtелtня, телефон, факс, e-mai|. веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстtо кКовлар Груrru, YKpaiila, м.
КИiв, в5zл. Старокиiвська, буд. i 0_г, код за едрпоу з9875591

(адреса, м iсцезнаходrкення, телефон, факс, e-mai l, веб-саriт)

Щапi про контракт на постачання об'скта в YKpaihy: продукцiя вiтчизняного виробництва

Об'скт експертизи вiдповiда€ встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
За РеЗУЛЬТаТаМи iдентифiкацiТ, оцiнки ризику для здоров'я населення, результатами перевiрки
наданоТ Заявником документацiТ, проведеними дослiдженнями, об'ект експертизи: Засiб
ВОгнезахисниЙ <Ammokote MW-120>> вiдповiдае встановленим медичЕим tсритерiяп,r
безпеки/пок€lзникам, а саме: при використаннi продуrtтiв коIIтроль за BMicToM хiмiчних речовин у
пОвiтрi робочоi зони здiйснювати (ГДК, не бiльше, мг/мЗ): вiнiлацетату * 10 (3 клас небезttеки,
<п>), пентаериlриту - 4 (3 клас небезпеки, <а>), меламiну - 0,5 (2 клас небезпеки, ((&)), титану
ДiОКСИДУ - 10 (4 клас небезпеки, <а>), вiдповiдно до Гiгiенiчних регламентiв доl]усти]ч{оr,о влtiст,ч
хitr,ti'lних i бiологiчних речовин у гlовiтрi робочоi зони. що затвердженi наказом MiHicTepcTBa



охOр0}Iи здOрOв?я УкраТни вiд 14 JIипня 2а2Oр. jt1596, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни вiд 03 серпня 2020 р. за j\b 741l3 5024.

Необхiдними умовами використання/застосуванняо зберiгання, транспортуванняо утилiзацiiо
знищення с: а) перелiк необхiдних умов, якi забезпечують попередження можливого ризику
впливу несприятливих факторiв, що можуть створюватися при використанi вище названоi
продукцii у заявленiй сферi застосування в середовищi життедiяльностi людини, необхiдно
дотримуватися вимог: Гiгiенiчних регламентiв допустимого BMicTy хiплiчних i бiологiчних
реаIовин у пoBiTpi робочоi зони, шо затвердженi наказоIчI MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни
вiд 14 липня 2020р. Ns1596, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украihи вiд 03 серпня 2020 р.
за J\Ъ 741lЗ5024 б) забезпечення умов зберiгання та транспортуваЕня продукцii вiдповiдно до
рекомендацiЙ виробника, вказаних у супровiднiй документацii в) угилiзаliя i знищення вiдшодiв
повиннi провод{тись згiдrо вимог дirочоi на.Лаrптй час в YKpaHi нормативноi документацii у сферi
поводжешuI з вiдrодами. Використовувати засоби iндивiдуального захисту вiдповiдно до ДСТУ
72З9:201'1 "Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального захисту. Загальнi вимоги та
класифiкацiя".

За результатами державЕоi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Засiб вогнезахисний
<Ammokote MW-120> вiдповiдас вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i за умови
дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленiй сферi застосува}Iня.

TepMiH придатностi: гарантуеться виробником

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не
мо}ке бути використаний для реклами сrrоживчих якостей об' скту експертизи

Висновок дiйсний: на TepMiH дii ТУ У 20.3-39875591-001:2015 кЗАСОБИ ВОГНЕЗАХИСНI
кАММоКоТЕ)). ТЕхНIЧНI УМоВИ)

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для
здоров'я людини кOнтролю не потребують

показники безпекио якi пцлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягае
дер}кавному контролtо, який здiйснюсться посадовою особою контролюючого органу в зонах
митного контролю на митнiй територii Украiпи (KpiM пунктiв пропуску через митний кордон
Украiни)

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами
цього висновку: виконання умов використаннJI

Комiсiя для проводення державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи в
особливо скJIадних випадках при
державнiй ycTaHoBi <Iнститут медицини
працi iMeнi Ю.I. Кундiева Нацiональноi
академii медичних наук УкраiЪи>

Протокол ексгIертизи

010ЗЗ, м, Киiв, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймаJIьня: (044) 289-00-21,
bmail : info@imtuik. org.ua;
We imtuik.org.ua
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