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СВ. Протас 
Висновок державно! саштарно-епщемюлопчио! експертизи 

вщ № • О Ь • 2015р. № 05.03.02-03/ 9_ У к У V 

Стельов! плити та елементн сери АМР ТОР10, 
(об'екта експертизи) 

код за УКТЗЕД: 6806 10 00 00 
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул) 

Буд1вництво та оздоблення жнтлових та громадських споруд без обмежень 
(сфера застосування та реашзаии об'екта експертизи) 

"КпаиГ АМР СтЬН & Со. КС", №меччина, ЕкепИи.15, ЭЕ-94481 СгаГепаи, (е1. +49 8552 422 64, Гах. +49 
8552 422 864, е-таП: тГо@кпаиГатГ.сот, \у\у>у.кпаиГатГ.сот 

(краша. виробник, адреса, имсцезнаходження, телефон, факс, Е-таП, У|ПйЛУ) 

Представництво «Кнауф АМФ ФмбХ», УкраТна, 03035, м. КнТв, вул. Сур1кова 3, корп. 8-Б, тел. 501-92-82, 
факс 501-92-93, е-таИ: тГо.икгате@кпаиГатГ.сот, цлу\у.кпаиГатГ.сот, код 6ДРПОУ: 21719681 

(заявннк експертизи, адреса, мюцезнаходження, телефон, факс, Е-таЛ, \^Г\У\У) 

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

Об'скт експертизи вщповщае встановленим медичним крнтер1ям безпеки / показникам: 
Вм1ст пилу базальту в повпр1 робочоТ зони (ГДК п.р.з., не бшыне) - 2 мг/м 3, а, Ф, III клас небезпеки вщповщно 
до СН 4617-88 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". 

(критерп безпеки / показники) 

Необхщни.ми умовами в и к о р и с т а н н я /застосування, збер1гання, транспортування, ути.-шацп, знищення 
е: 
При застосуванш необхщно контролювати В М 1 С Т пилу базальту в пов!тр1 робочоТ зони за МВ № 4436-87 
вщповщно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны". Використовувати засоби шдивщуального захисту зпдно з галузевими 
нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система с т а н д а р т безпеки пращ. Засоби шдивщуального захисту. Загальш вимоги 
та класиф1кащя". Дотримуватись рекомендащй виробника 

(особливосп умов використання, застосування, збер|гання, транспортування, утшизацп, знищення) 

За результатами державноУ саштарно-ешдемюлопчноТ експертизи Стельов! плити та елементи серп АМР 
ТОР10, за наданим заявником зразком вщповщае вимогам дпочого санггарного законодавства УкраУни 1 за 
умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленш сфер! застосування. 

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

(жформашя щодо етикетки, Ыструкшя, правила тощо) 

Висновок Д 1 Й С Н Н Й до: 25 червня 2020 року 



Вщповщальнють за дотримання вимог цього висновку несе заявник. 

При З М 1 Н 1 рецептури, технологи виготовлення, яю 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. 

зпдно з чинним законодавством УкраУни 
(показники безпеки, яю шдлягають контролю на кордош) 

зпдно з чинним законодавством УкраУни 
(показники безпеки, яю шдлягають контролю при митному оформленш) 

Поточний державний санепщнагляд здшснюеться згщно з вимогами цього висновку: не потребуе 
(показники безпеки, яю зд1Йснюються при поточному державному санешднагляд!) 

Державна Установа 'Чнститут медицини пращ 
НАМИ УкраУни" 

Протокол експертизи 

Заступник голови експертноУ ком1с|У 

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

у1к@папи.к1еу.иа; 
секретар експертноУ ком1с1У: (044) 289-63-94, 

е-таП: 1е51-1аЬ@икг.пе1 
(найменування, мюцезнаходження, телефон, факс, Е-таП, \У\У\У) 

№ 7094 В 1 Д 23.06.2015р. 
(№ протоколу, дата його затвердження) 

Захаренко МЛ. 


