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Об'скт експертизп: Вироби тешtоiзоляцiйнi з мiнеральноi вати на синтетичному зв'язуючому за густиною
вiд З0 кг/м3 до 225 кrlмЗ

виfотовлений у вiдповiдностi iз: .ЩСТУ БВ.2,'|-16'7:2008 "Вироби теплоiзоляцiйнi з мiнеральноТ вати на
синтетичному зв'язуючому. Загальнi технiчнi умови" (EN 13162:200i, NEQ); ДСТУ Б В.2;7-169:2008
"Вироби теплоiзоляцiйнi з мiнеральноi вати ламельнi. Технiчнi умови" (EN 13 1 62:200 1 , NEQ)

Код за ДДД, УКТЗЕД, артикул: 23.99.19; 6806

Сфера застосуванпя та реалiзацii об'скта експертизи: будiвництво; оптово-роздрiбна торгiвля

,at.ua, код у з2828660

Заявник експертизи: ТОВ "ОБIО', УкраiЪа, 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 6, тел./факс: (412) 412-
412, e-mail: izovat@izovat.ua, код еДРПОУ З2828660

Данi про контракт па постачашня об'екта в УкраiЪу: Вiтчизняне виробницгво

Об'ект експертпзш вiдповЦас встаповленим медпчппм критерiям безпеки/показпикам:
Мiграцiя хiмiчних речовин в атмосферне повiтря (Г.ЩК с.д., не бiльше, мг/м3): формальдегiлу - 0,00З;

феноrry - 0,00З; piBeHb запаху - 2 бми вiдповiдно до ДСанПiН 8.2.1-181-2012 "Полiмернi та полiмервмiснi
матерiали, вироби i конструкчii, що застосовуються у будiвницгвi та виробництвi меблiв. Гiгiенiчнi
вимоги". BMicT силiкатовмiсного пI4ц/, силiкатiв, алюмосилiкатiв (lrrry"rHиx мiнеральних волокон,
силiкатних та аIюмосиJIiкатних склоподiбних структур (вати мiнера-гlьноi)) у повiтрi робочоТ зони (Г.ЩК

п.р.з., не бiльше) - 2 мг/мЗ, а, Ф, 3 клас небезпеки вiдповiдно до Гiгiенiчних регламентiв догryстимого
BMicry хiмiчних i бiологiчних речовин у повiтрi робочоi зони, що затв. нак€вом MiHicTepcTBa охорони

ffiЁ,irm родспоживслужби

КраiЪа-виробник: ТОВ "ОБIО", Украihа, 10025, м. Житомир, вул.Промислова, 6, тел./факс: (412) 4|2-4|2,



здоров|я Украihи вiд 14 липIш 2020 року JЪ 1596, зареестр. в Мirпостi Украihи 03 серпня 2020 р. за М,l4llз5024.

Необхiдними умовами впкористання/застосування, зберiгапня, транспортування, утилiзацi'i,
Знищення с: При засгосраннi в yMoB€lx виробнrпlгва необхiдrо здiЙснювати контроль за BMicToM
силiкатовмiсного пиJý/, силiкатiв, алюмосилiкатiв (шryчнкх мiнеральних волокон, силiкатних та
алюмосилiкатних склоподiбних структур (вати мiнеральноi)) у повфi робочоТ зони вiдповiдно до
Гiгiенiчних регламентiв допустимого BMicry хiмiчних i бiологiчних речовин у повiтрi робочоТ зони, що затв.
нак€}зом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 14 липнlI 2020 року J\b 1596, зареестр. в Мiнюстi
УКРаiни 03 серпня 2020 р. за J\Ъ 741lЗ5024. Обов'язково використовувати засоби iндивiдуального захисту
згiдно з г€rлузевими нормами, ДСТУ 72З9:2011 "Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального
ЗахиСту. Загальнi вимоги та класифiкацiя ". Щсrгрплуватись рекомендацiй виробшпса.

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Вироби тепллоiзоляцiйнi з мiнеральноi
ВаТИ на Синтетичному зв'язуючому за густиною вiд З0 кг/м3 до 225 кгlмЗ за наданою ,u""""no,
ДОКУментацiею вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного законодавства Украiни i за умови дотриманн,{
вимог цього висновку мож)ль буги використанi в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гарантуеться виробником

Iнформацiя дюдо етикетки, iнструкцii, правиJI тощо маркування обов'язкове. Висновок не
може бути використаний цlя рекJIами споживчих якостей об'екry експертизи

Висновок дiйсний: на TepMiH дiТ ,ЩСТУ Б В.2,7-|67:2008 "Вироби тегlлоiзоляцiйнi з мiнеральноТ вати на
синтетичному зв'яз5rючому. Зага.гlьнi технiчнi умови" (EN 13162:200l, NEQ); дстУ Б В.2.7-169:2008
"Вироби теплоiзоляцiйнi з мiнеральноТ вати ламельнi. Технiчнi умови" (EN 131б2:2001, NEQ)

Вiдповiдальнiсть за дотриманtul вимог цього висновку несе заявник.

Цqцазники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: продукцiя вiтчизняного виробника

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: продlкцiя вiтчизняного виробника

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього висновку:
виконаннJI умов використання

,Щержавна установа "Iнстицrг медицини працi
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секретар експертноТ KoMiciT:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(наймекування, мiсцезнаходкення, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)
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iMeHi Ю.I. Кундiева НацiональноТ академii медичних наук Украihи" M.I.


