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ДЕРЖАВНА САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА СЛУЖБА
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MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни

Висновок державIIоI санiтарно-епЦем

2013р. Ns 05.03.02-04/ /Э Ь а Qвiд (/ у,0 ?.

мастики бiтумно-полiмернi покрiвельнi та гiдроiзоляцiйшi на органiчних розчинниках згино з додатком

z23.99.|2
(код за ДКIIП, код за УКТЗЕД арикул)

У 6:-,riвнl:цтзi прll викднаннi гiлроiзоляЦiйних та покрiвел_ьнИх робiТ
%ння та реалiзалii об'епа експертизи)

тов..гиролюкс плюс", yKpaiHa,02981, м. Киiв, вул.ЗдолбУЦjРс}ка Z-г,..Ч_оДýДРПоУ: 3б558049
ння, телефон, факс, E,mail, WWW)

тов,,гиролюкс плюс", УкЬЬа, i208i, м. КиЧ, вул. Здолбу.тiэсьýа 7:г, ý9д.9ДРПОУ: 3б558049
енм, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукцiя вiтчизняного виробника _ ,@ання об'екга експертизи в УкраТну)

обоект експертизи вйповйае встановленим медичним критерiям безпеки / плоказникам:

Гiuriri.puuiT в атмосферне повiтря (,ЩР, мг/м3, не бiльше): бугалiену (дивiнiry) - 1,0, стироrry - 0,002, толуолу -
0,6; метанолу - 0,5; бензолу - 0,08; KcLUIoJry - 0,2 згiдно кСанПиН по применению полимерных материаJIов в

строительстве и производсiве мебели, Гигиенические требования> Ns 602,7 А-9|, <Инструкuия по санитарно-

,rira"*aa*ой оценке полимерных материzlлов, преднiвначешшх дIя примененшI в строительстве и

производстве мебели) Ns 60зrд-9l. Пiлчас п,Iooi*rr", робiт BMicT шкiдливtл< речовин у повiтрi робочоТ зони

не повинеН перевищувати ГД( толуолУ - 150/50 мг/мЗ, п, III клас небезпеки, уайт-спiриry - З00 мг/мЗ у

Й;;;;rЫJul-у.оЁ*, п, IV клас неб..rr.*", стироJry - З0110 мг/мЗ, п, III клас небеЗПеКИ ВiДПОВiДНО ДО СН

(об'екга експертизи )

4617_88 " ые конце ПДК) в веществ в
(критерii безпеки / показниш)

необхцними умовами використання /застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii', знищення

е:

використанIL,I засобiв iндивiдуального захисту згiдно з галузевими нормами, госТ |2.4.011-89 кССБТ,

СреЙт"а защиты работающЙ. Общие требования и классификациjI), використанIuI згiдно з Iнструкuiею

виDооника.
@,збepiгання'тpалспopт}ъання'}тlлiзацii,знищежя)

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Мастики бiтуlино-полiмернi покрiвельнi та

гiдроiiоляuiйнi на органiчних розчинниках згiдно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком

вiдповiдае вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i за умови дотриманшI вимог цього висновку

може буги використаний в заявленiй сферi застосуванн,I,

TepMiH придатностi: Гарантусться вдробником
Мчр*у"uй, iнструкцiя виробника вимагаються, Щаний висновок не може бри використаний дJUI рекJIами

споживчID( якостей об'екта
@6ор"uчЬ Йло етикетки, iнструкцiя, правила mщо)



мебели> м 6035 А-91
якi здiйсrпоютъся при потоt|ному дерrовпому
],
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ýодаток до вкс новку державноТ санiтерно-еп iдем iологi ч коТ Gксперти3н

вiд 0у-0' 2013 р. Nsо5.0зо2-04/ /?bPtr

Перелiк продукцiТ:

мастика МГББ згИно з ДСТУ Б B.z.T-Tg-g8 <<Мастики гiдроiзоляцiйнi
бутилкау.rутсовi та бiryмно-бугилка5пrутсовi. Технiчнi умови >> ;

мастики клеючi латекснi ЕJIАСТИМ та БiТЕП згiдно з ДСТУ Б В.z.7-rоз-
2ооо (госТ зозо7-95) <Мастики будiвелънi полiмернi клеючi латекснi.
Технiчнi умови>>;

мастика МБ-5о згiдно з ДСТУБ В.z.7-1оз-2ооо (ГОСТ зозо7-95) <<Мастики

будiвельнi полiмернi клеючi латекснi. Технiчнi умови>>;

мастика МБКХ згiдно з ДСТУ Б B.z.7-ro$-2oo1 (ГОСТ зо69з-zооо)
<< Мастики покрiвелънi та гiдроiзоляцiйнi. Загальнi технiчнi умови >) ;

мастика ГЕРIVIДБУТИЛ-zМ згИно з ДСТУ Б B.z.T-TT-g8 <<Мастики

герметизуючi бугилкаl"iуковi. Технiчнi }мови >>.

.ЩУ "Iнститут медицини працi НАМН УкраiЪи"
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секретар експертноТ KoMiciT: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net
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Засryппик голови експертноi KoMicii
iм'я, по-батьковi" пiдпис)


