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(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від

"

О4___________ 2016

р.

№ 05.03.02-03/

Т канина G A M M A 12 A P B для виробни цтва гнучких баків (резервуарів)
(об’єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3921906000
(код за Д К П ІІ, код за У КТЗЕД, артикул)

Виробництво резервуарів для зберігання різних рідин, у тому числі питної води. Реалізація для промислового
використання.
(сф ера застосування та реалізації о б ’єкта експертизи)

"INDUSTRIAL SEDO S.L.", Іспанія, GAMI MAS LLAGOSTERA, S/N, POLIGON INDUSTRIAL,43762 LA RIERA DE
GA1A TARRAGONA, SPAIN___________________________________________________________________________________
(країна-виробник, адреса, місцезнаходж ення, телеф он, факс, E-mail, W W W , код Є Д РП О У )

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОЛІМЕРКОНСАЛТІНГ", Україна, 04116, м. Київ,
вул. Довнар-Запольського, буд. 7-А, код: 38443713
( заявник, адреса, місцезнаходж ення, телеф он, ф акс, E-mail, W W W , код ЄД РПО У )

Передконтрактна основа
(дані про контракт на постачання о б ’єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації,
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта
експертизи, а саме:
- органолептичні показники - не більше Ібала;
- рівні міграції з тканини в модельне середовище (мг/л, не більше): формальдегіду, етилацетату, ацетону, гептану,
спирту пропілового, спирту ізопропілового, гептану - 0,1; спирту метилового — 0,2; спирту бутилового, спирту
ізобутилового - 0,5; диметилтерефталату —1,5; диоктилфталату - 2,0; дибутилфталату - на доп.; хлористого вінілу —
0,01; свинцю - 0,03; кадмію - 0,001; міді і цинку - 1,0 (згідно з СанПіН № 42-123-4240-86 Санитарные нормы.
“Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения” )
Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка;
б) забезпечення умов транспортування і використання продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
в) вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного
законодавства України.
За результатами дер ж ав н ої сан ітар н о-еп ідем іол огіч н ої експертизи об'єк т експ ерти зи "Тканина G A M M A 12
A DB для виробництва гнучких баків (резервуарів)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам
дію чого санітарного зак он одавства У країни і за ум овами дотри м ан н я вим ог цього висновку може бути
використаний в заявленій сфері застосуванн я.

Термін придатності: гарантований виробником.
Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній
тарній одиниці продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта.
Висновок дійсний: до 22.04.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити
негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок
втрачає силу.___________________________________________________________________________________________________
Показники безпеки, які підлягають контролю на к о р д о н і : підлягає стандартному санітарному прикордонному
контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію.
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному
прикордонному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію.
Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним законодавством
України.
Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я
України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найм енування, місцезнаходж ення , телеф он, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А -1787-16-62229Е від 22.04.2016 р.
(№ протоколу, д ата його затвердж ення)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.
(прізвищ е, ім'я, по батькові)

