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Пластиков! елементи для пщвкноУ стел! РЦ 15 та РЦ 24 
(об'екта експертизи ) 

код за УКТЗЕД: 3925 90 80 00 
(код за ДКЛП, код за УКТЗЕД артикул) 

Буд1вннцтво та озлобления житлових та громадських споруд без обмежень 
(сфера застосування та реалпацн об'екта експертизи) 

"КпаиГ АМР СтЬН & Со. КС", Шмеччина, Е1$еп1На115, ОЕ-94481 СгаГепаи, 1е1. +49 8552 422 64, Гах. +49 
8552 422 864, е-таП: тГо@кпаиГатГ.сот, ууцлу.кпаиГатГ.сот 

(кража, виробник, адреса, мюцезнаходження, телефон, факс, Е-таЛ, \ЛЛ^\У) 

Представництво «Кнауф АМФ ФмбХ», УкраУна, 03035, м. КнТв, вул. Сурикова 3, корп. 8-Б, тел. 501-92-82, 
факс 501-92-93, е-таП: тГо.икгате@кпаиГатГ.сот, уунчу.кпаиГатГ.сот, код СДРПОУ: 21719681 

(заявник експертизи, адреса, м1сцезнаходження, телефон, факс, Е-таП, 

Прям! контракти з заводом-внробником 
(дан1 про контракт на постачання об'екта експертизи в Украшу) 

Об'ект експертизи вщповщае встановленим меднчннм критериям безпеки / показникам: 
М|грац1я Х1м1чних речовин в атмосферне пов1тря (ДР, не бшьше, мг/м 3): дибутилфталату - 0,1; бензолу-0 ,1 ; 
вЫлу хлористого - 0,005; циклогексанону - 0,04; р1вень запаху - 2 бали в1дпов1дно до Державних саштарних 
норм та правил "Пол1мерш та пол1мервм1сн1 матер1али, вироби 1 конструкции що застосовуються у буд1вництв1 
та виробництв! мебл1в. Ппешчш вимоги", затверджених Наказом Мшютерства охорони здоров'я УкраУни вщ 
29.12.2012 року № 1139 та 1нструкцп 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных 
материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели". 

(критерп безпеки / показники) 

Необхиннми умовами використання /застосування, юернання, транспортування, утил!зацн, знишення 
е: 
При внкористант зазначено'У продукцп дотримуватись рекомендашй виробника 

(особливосп умов використання, застосування, збер1гання, транспортування, утшизацп, знищення) 

За результатами державноУ саштарно-ешдемюлопчноУ експертизи Пластиков! елементи для шдв1сноУ стел! Р0 
15 та Р0 24, за наданим заявником зразком вщповщае вимогам дшчого саштарного законодавства УкраУни 1 за 
умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленш сфер! застосування. 

Термш прндатност!: Гарантусться виробником 
Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'екту 
експертизи. 

(шформашя щодо етикетки, Ыструкшя, правила тошо) 

Висновок дшений до: 20 лютого 2020 року 



Вщповщальшсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник. 

При ЗМ1Н1 рецептури, технологи виготовлення, як: можуть змшити властивосп об'екта експертизи або 
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'екта експертизи 
даний висновок втрачае силу. 

не потребуе 
(показники безпеки, яю тдлягають контролю на кордож) 

не потребуе 
(показники безпеки, яи тдлягають контролю при мнтному оформлений) 

Поточннй державннй санетднагляд здшснюеться зпдно з вимогами цього висновку: не потребуе 
(показники безпеки, ям здшснюються при поточному державному санетднагляд!) 

Державна Установа "1нститут медицини прац1 
НАМИ УкраТни" 

Протокол експертизи 

Заступник голови експертноУ комки 

01033, м.Кшв, вул.Саксаганського, 75, тел.: 
приймальня: (044) 284-34-27, е-таП: 

у1к@папи.к1еу.иа; 
секретар експертноУ комюп: (044) 289-63-94, 

е-таП: Ее51-1аЬ@икг.пеЕ 
(найменування, мюцезнаходження, телефон, факс, Е-таП, \У\У\У) 

№ 1739 вщ 17.02.2015р. 
(№ протоколу, дата Гюго затвердження) 

Захаренко МЛ. 


