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CATALIZZATORE 2К
Н2О PER ЧЕТR ЕР 2К Н2О LUCIDO, CATALIZZATORE VETRIFICANTE
POLIURETANICO BICO LUCIDO, CATALIZZATORE VETRIFICANTE POLIURETANICO BICO LUCIDO, CATALIZZATORE VETRIFICANTE POLIURETANICO BICO
ОРАСО, C;ITA.LIZZATORE Soft touch торговоi пларки <LOGGIA industria чеrпiсi>
Об'ект експертизи: Затверджувачi (каталiзатори) ло фарб, груIIтовок

виготов-цений

},

вiдповiдностi iз

Код за ДКПП, УКТЗЕД. артикул: 3208
Сфера застосування та реалiзацiТ об'скта експертизи: Будiвництво, роздрiбна та оптова торгiвля

Краiна-виробник: Iталiя. LOGGIA INDUSTRIA VERNICI S.R.L. 04010 B.go S. Donato
(Sabaudia) (Italy) via Colle d'Alba di Levante, ITALIA, Те1. 0'77З.562042, Fах 077З.5620З4,
rrпrлv lпооiя if

Заявник експертизи: ТОВ "ВIП Концепт". Украiна. 79019 м. Львiв, вул. Б. Хмельницького, 121.
e-mail: imp.pdaffarra@gmail.com, fax: t?8 0З2 255 5З 64; код за €ДРПОУ 41920467 .

Щанi про контракт на постачання об'екта в УкраiЪу: Щоговiр на поставку додаеться до
супроводжуючоi вантаж докумеllтацiТ
Обuект експертизи вiдповiдас встаIIовлеIIим медичним критерiям безпекиlпоказникам:
BMicT шкiдливих речовин у повiтрi робочоТ зони не бiльше ГДК, а саме: толуол_у - i50/50 мгiмЗ.
клас небезпеки З, ксилолу - 50 мг/мЗ, клас небезпеки 3, етилбензолу - 50 мгlм'" клас небезпеки 4.
бlтанолу - 10 мгiмЗ. клас небезпеки З, метилендифенiлiзоцианату - 0,5 мг/мгЗ, клас небезпеки 2 кА>.
фенiлiзоцианату - 0.5 мг/мг3, клас небезпеки 2 вiдповiдно до ГОСТ 12.1.005-88 кСистема стандартов
безопасности труда. Обrrtие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны)), СН 4617-88
кПредельно допустимые концентрачии (ПЩК) вредttых веществ в возд}хе рабочей зоны), Складовi
продукry небезпечнi при вдиханIti, чинять подразI{Iоючу лiю на слизовi оболонки очеl"t" дих€Lпьних
шляхiв.

повiтря пiсля отвердiння пролукuiТ не бiльше ЩР (мгiм3), а саме: ксилолУ - 0,2,
етилбензоЛу - б,02, толуолУ - 0,з5, piBeHb запахУ не бiльше 2, метилендифенiлiзоuианату - 0,5 мг/мгЗ,
клас небезПеки 2 <<Д>>, фенiлiзочИанатУ - 0,5 мг/мГ3, клаС небезпеки 2, балiв вiдповiдно до <Перелiку
граничнодоtryстимих концентрацiй хiмiчних i бiологiчних чинникiв в атмосферному повiтрi населених
мiсць>, затвердженогО 03,03.15 р. Т.в.о. ГолОвного державного санiтарного лiкаря Украiни, МВ
8.8.2.4.-097-02 кГiгiенiчна регламентацiя лакофарбових матерiалiв, призначених для застосування у

PiBHi мiграцii

у

булiвнишгвi>.

Необхiдними умовами використання/застосувапня, зберiгання, транспортування, утилiзацii',

знищення €:
При викоРистаннi, зберiганнi, транспортраннi необхйно дотримратись рекомендацiй виробника.
КЬнтролЬ за BMicToM шкiдливиХ речовин у повiтрi робочоi зони та атмосферному повiтрi здiйснюеться у
вiдповiдностi з узгодженими методиками. Праr+оючi повиннi буги забезпеченi спецодягоп4 та засобами
iндивiдуального захисry згiдно з гагryзевиМи нормами дстУ '72З9:20|1 <<Система стандартiв безпеки
працi, Засоби iндивiдуального захисry. Загальнi вимоги та класифiкацiя>>. Уникати потрапляннJI на
шкiру та слизовi оболонки очей.
За результатами державнот санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Затверлжувачi (каталiзатори) ло
фарЪ, грlнтовок CATALIZZATORE 2К Н2О PER VETR ЕР 2К Н2О LUCIDO, CATALIZZATORE

VETRIFICANTE POLIURETANICO BICO LUCIDO, СЛТЛL|ZZАТОRЕ VETRIFICANTE
POLruRETANICO BICO LUCIDO, CЛTЛLIZZATORE VETRIFICANTE POLIURETANICO BICO
ордсо, CATALIZZдTQRE Soft touch торговоi марки (LOGGIA industria чеrпiсi> за наданими
заявником зразками вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного законодавства Украiъи
Hl в заявленlи
мання вимог цього висновку мож}"ть

i

за умови

TepMiH придатностi: гарантуеться виробником

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкuii, правил тощо: етикетка та iнструкчiя з використання
вимагаються. Висновок не може буги використаний для реклами споживчих якостеЙ об'екту
експертизи
Висновок дiйсний до: TepMiH дiТ 5 poKiB
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за пок€tзниками безпеки для здоров'я людини
контролIо не потребують, пiдлягають стандартному контролю (вiзуальному та документальноцУ)

Показники безпеки,

якi

пiдлягають коrпролю при митному оформленнi: пiдЛЯГае державному

контролю, який здiйсrшоеться посадовою особою контролюючого органу в зонах миТНОГО контролю на
митнiй територii УкраТни (KpiM пунктiв пропуску через митний кордон Уцрurц")

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цЬогО
висновку: виконання умов використання

Комiсiя з державноТ
санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи
,ЩержавноТ установи "Iнстицд медицини працi
iMeHi Ю.I. Кундiсва НацiональноТ академii
медичних наук УкраТни"

01033, м. Киiв, вул.Саксаганського. 75,
тел. : приймаJIьня: (044) 284-З4-27
e-mail : yik@nanu.kiev.ua;
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukT,net
мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
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директор,Щержавноi установи "Iнститут
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