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Об'скт експертизи: Утеплювач напилюваний полiуретановий ТМ dOLYNOR> 0IПУ
система напилення - <POLYNOb'
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Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул З214

Сфера заетосування та реалiзацiТ об'екта експертизи: для тепло- i звукоiзоляцiТ елемеrrтiв
будiве;-тьних конструкцiй" булiвель, спорул, трубопроводiв (без контакту з питноIо водою) та
iнших конструкцiй складноi форми; реалiзацiя через оптово-роздрiбну торговельну мережу*.

Виробник: ООО <<ХимСтар>>,420|24, Республiка Татарстан, м. Казань, вул. Меридиаrrная, буд,

10, оф. 12 (Росiя), адреса виробничоi площi: 420|24, Республiка Татарстано м. КазаlлL, вуJI.

Заявник експертизи: ТОВ (ШЕМЕТСТАВТО>, 14005, м. Чернiгiв, вул. l-i Гвардiйськоi ApMti,

f{aHi про контракт на постачання об'скта в Украiну: Коrlтракт дода€ться до документацii що
супроводжуе вантаж

Об'скт експертизи вiдповiдае встановленим медичI{им критерiям безпеки/показникам:
PiBHi мiграцii в атмосфертIе повiтря (.ЩР, не бiльше): ацетальдегiду - 0,1 мг/м', формальдегiлу",
0,00З мг/м'; бутилацетату - 0,1 мг/м'; piBeHb запаху - не бiльше 2-х ба:riв вiдповiдно ло

/{ержавних санiтарних правил та норм ЩСанПiН 8.2.1-181-2012 "Полiмернi та полiмервмiснi
платерiали, вироби i конструкцiТ, що застосовуIоться у булiвництвi та виробництвi меб:riв.

гiгiенiчнi вимоги"

Автосервiсна,6уд.2З



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

При використаннi дотримуватись рекомендацiй виробника та нормативноТ документацiТ.
Зберiгання, транспортування, вимоги до утилiзацii - згiдно з Iнструкцiею виробника.

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи продукцiя: Утеплювач
rrапилюваний полiуретановий ТМ (POLYNOR>> (ППУ система напилення
(POLYNOR>), вiдповiдае вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i за умови
дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гарантусться виробником

формацiя щодо €тик€тки; iнструкцii,
икористання вимагаються. Висновок
остей об' екту експертизи

етикетка, маркування та iнструкцiя з

використаний для реклами споживчих
IH,
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правил тощо:
не може бути

Висновок дiйсний: 5

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на
документальному контролю

кордонi: пiдлягае попередньоп4у

Показники безпеки, якi гliдлягають контролю,rrри митному оформленнi: пiдлягае д9ржавному
санiтарно-епiдемiологiчному контролю на митнiй територii

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснlосться згiдно з вимогами цього
висновку: виконання умов використання

Комiсiя з державЕIоi caHiTapHo-
епiдемiологiчноТ експертизи

ldержавноi установи <Iнститут
медицини працi НАМН УкраiЪи>

Протокол експертизи

Заступник Голови експертноi
ЩУ <Iнститут медицини працi

м.п.
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01033, м. КиiЪ, вул.Саксаганського, 75,
тел. : приймальня: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii
(044) 2 89-6З -94, e-mail : test-lab@,ukT.net
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