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Мастики воднодисперсiйнi покрiвельнi та гiдроiзоляцiйнi типiв БiЕМ, БiЛЕП, БiЛЕМ, виготовленi
вИповiдно до РСТ УССР 5027-89 rrПаста ц мастика битумная эмульсионная на твердых эмульгаторах.
технические yсловия"

(об'еюа експертизи )

код за ДКПП: 23.99.12

а

зи

дер}кавног0-ffi

(код за,ЩПП, кол за УКТЗЕ.Щ артикул)

У будiвництвi при виконаннi гЦроiзоляцiйних та покрiвельних робiт
(сфера застосраш та реалiзаrrii об'епа експертизи)

ТОВ "Гiдролюкс плюс", YKpaiHa,02081, м. Киiв, вул. Здолбунiвська 7-г, код €ДРПОУ: 36558049
(Kpaitra, виробник, адесз, мiсцезнаходженrilr, тслефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ О'ГЦролюкс плюс", YKpaiHar 02081, м. Кч'iв, вул. Чдолбунiвська 7-г, код €ДРПОУ: 36558049
(заявник експертизи, ад)еса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукцiя вiтчизняного виробника
(данi про кошракг на постачашя об'екга експертизи в YKpaiHy)

Об'скт експертизи вiдповiдае встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
PiBHi мiграцiТ в атмосферне uовiтря (,ЩР, мг/мЗ, не бiльше): бугадiену (пивiнiлу) - 1,0, стиролу - 0,002, толуолу -
0,6; метанолу - 0,5; бензолу - 0,08; ксилоJIу - 0,2 згiдно кСанПиН по применению полимерных материutлов в

строительстве и производстве мебели. Гигиенические требованшI) N9 6027 А-9|, кИнструкция по санитарно-
гигиениtIеской оценке полимерных матери€Iлов, предназначенных для применениJI в строительстве и

Необхiдними умовами використання /застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii, знищення

використання засобiв iндивiдуального захисту згiдно з г€lлузевими нормами, ГОСТ 12,4.0l1-89 кССБТ.
Средства защиты работающшi. Общие требования и классификациrI)), використанIuI згiдно з Iнструкцiею
виробника.

(особливостi ploB використання, застосуванш, зберiгання, транспорт}ъання, упlлiзацii, знищення)

За результатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Мастики воднодисперсiйнi покрiвельнi та
гiдроiзоляцiйнi типiв БiЕМ, БiЛЕП, БiЛЕМ, виготовленi вiдповiдно до РСТ УССР 502'7-89,,Паста и мастика
битуtлная эмульсионная на твердых эмульгаторах. Технические условия", за наданим зzulвником зразком
вiдповiдас вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i за 1мови дотриман}uI вимог цього висновку
може бути використаний в заявленiй сферi застосранIц.

TepMiH придатностi: Гарантусться виробником
Маркрання, iнструкцiя виробника вимагаються. Щаний висновок не може бути використаний для рекJIами
споживчих якостей об'екта експертизи

(iнформацiя щоло етикtrffi, iнструтчiя, правша тощо)



Висновок дiйсний до: 31 березшя 201б року
Вiдповiдапьнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При змiнi рецептури, технологii виготовленЕя, якi можlпь змiнl.tти властr.востi об'екта експертизи або
спричинити негатrазrrий вплив lla здоров'я rподей, сфери застосрання, умов застосування об'екта експертизи

даюlй висновок втрачае сиrry.

не потребуе
(покщпшсr безпеrer, якi пiдrягають конгро.rпо на корлонi)

не потребуе
(показнlп<и безпеюr, якi пiдlягаrоть коЕгроJIю прп мптяому оформлеIпii)

Поточний дерrкавний санепiднагляд здiйснюеться згЦно з вимогами цього впсновку: вiдповiдно до
кСанПиН по применению полимерньж материаJIов в строrтгельстве и производстве мебели. Гипленические
требованияl> М 6027 А-91, <<Инсlрукшя по сашrтарно-гигиеншIескоЙ оценке полимерньгх материalлов,

в мебели>) Ns 6035 A-9l
,(показtики якi здiйqпоються при поmчrому державrrому санепiдаглядi)
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