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Висновок державноi санiтарно-епИем

державногФ
Украiни

вiд а {,о 7. 2013р.

код за ДКПП: 23.99.12 26.82.1з
(код за ДКПП, код за УКТ3Е.Щ артикул)

У бчдiвництвi при виконаннi гИроiзоляцiйних та покрiвельних робiт
(сфера застосування та реалiзацii об'еmа експершзи)

тов..гиролюкс плюс", УкраiЪа,0208l, м. Киiв, вул. Здолбунiвсчка Z-г,.ц9д 9ДРПОУ:3б558049
(Kpaiнa, виробник, адrеса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ*ГИролюкс плюс", YKpa'fHa,0208l, м. КиiЪ, вул. Здолбунiвська 7:г, к9д.9ДРПОУ: 36558049
(заявник експертизи, адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, F-mail, WWW)

Пполчкпiя вiтчизняного виDобника

об'скт експертизи вцповиас встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
PiBHi мiграчii в атмосферне повфя (,ЩР, мг/мЗ, не бiльше): буталiену (аивiнiлу1 - 1,0; тоrryолу - 0,6; бензолу -
0,08; акрилонiтрилу - 0,03; формальдегiлу - 0,00З згiдно кСанПиН по применению полимерных материilJIов в

строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования> Ns 602,7 А-91., <Инструкция по санитарно-

гигиеничесКой оценке полимерных материtlлов, предназначенных дJIя применения в строительстве и

производстве мебели> Ng 6035 А-91. Пiд час монтажних робiт BMicT шкiдливш( речовин у повiтрi робочоТ зони

не повинен перевищрати Г,ЩК тоJryолу - l50/50 мг/мЗ, п, III клас небезпеки, уайт-спiриry - 300 МГ/МЗ У
перерахунку на вуглець, п, IV клас небезпеки, аерозолю оливи мiнеральноТ - 5 мг/мi, III клас небезпеки

вiдповiдно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочеЙ

Необхiдними умовами використання /застосування, зберiгання, транспортування, утилiзачii, знищення
с:
використанIш засобiв iндивiдуального захисту згiдно з гацвевими нормами, ГОСТ l2,4,0l1-89 кССБТ.
Средства защиты работающlл<. Общие требования и классификациrI)), використанIuI згiдно з IнстрУкцiею

ви
(особливостi умов використаurш, застосування, зберiгання, транспортування, }тиJliзацii, знищення)

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Грунтовка бiтуrплно-полiмерна (ПРАЙМЕР),

""ioro"n."u 
вiдповiдно до ТУ У В,2,1-26.8-00294З49-|50:2006 ,,Грунтовка бiтумно-полiмерна (ПРАЙМЕР)

кПокрiзол>", за наданим змвником зрit}ком вiдповiдае вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i за

умовИ дотриманнЯ вимоГ цього виснОвку може буги викорИстаний в заявленiй сферi застосуванIш.

TepMiH придатностi: Гарантусться виробником
Маркування, iнструкчй виробника вимагаються. Щаний висновок не може бри використаний для рекJIами
споживчl,D( якостей об'скта експертизи

Ns 05.03.02-04/ / 3/ /3

Грунтовка бiтумно-полiмерна (IIрАЙмЕР), виготовлена вЦповiдно до ТУ у в.2.7-26.8-00294349-150:2006

,,iруптовка бiтумно-полiмерна (ПРАЙМЕР) <<Покрiзош>" . .

(об'екга екопертизи )



(iпформачiя щоло етпкеrш, iясгрукuiя, правr,ла тощо)

Висновок дiйсний до: 31 березня 2016 року

Вiдповiдальнiсть за доцимtлш{,l вIдdо.г lрого висновку песе з,цвник,

при змiнi рецеIrryри, технологiт виготовленнrЬ якi мохуtь змiншги властr,востi об'екта експертизи або

спршrинити,aaa"*rй"плив Еа здоров.я lподей, сфери застосуваЕня, умов застОСУВаНIUl Об'еКТа еКСПеРТИЗИ

даний висновок втрачас сшry,

@оказнrrсп безпеюr, якi Б"lтоJ* при 
"rr*о"у 

оформленпi)

ПОТОчНИП Державнии ýапЕlr4{п4rJтд 9л",-, 
l и проLввощстве мебели. гигиешлческие

<СанПиН по применению поlпшсiiршrх,материаJlов ":Tyj:,::fr атrдwё плlтиме-пньD( матеDиЕчIов,

Ж#iЖiiiffi Ъ],;йЁЙl;ЙЙ;йт:ж:::::::1^".жi,ýЁнтЁ,-материЕчIов,
мебеша> Ns 6035 А-Л

ffi с-rпоютьсяпрппогрчпомудержав!rому

01033, м.КиЪ, вул.Саксаганського, 75, тел,:

приh,rальняl (0а4) 284-З 4-2'l, e,mail:

yik@nanu.kiev,ua;

Nn 2733 
"iд 

06,03,2013р, 
,|!!' !: :::

Т"ротсiкоф] дата його з8гверд,(ення)

секретар експертноi KoMiciI: (044) 289,6з-94,

e-mail: test

Захаренко M.I.


