
MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРАiНИ
ДЕРЖАВНА САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ
ДЕРЖАВНА САНIТАРНО_ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА

сл}экБА укрАiни
(назва усганови)

вул.Грушевського, 7, м.КиiЪ, 01 60 l
(мiсцезна\одження)

25з-94-84,559-29-88

оrý дер)!:аtrяоi0
лiкаря Украiнй

Л.hf. Черненка

Висновок державноI санiтарно-епiд чпоl експертизи

"rд 
01,0), 2014р.

,/L/a/q
N9 05.0З.02-0З/ ( |/|/

код за УктЗЕД: 4016

MoHTalKHo-peMoHTHi роботи систем опалення та водопостачання; реалiзачiя через оптову та роздрiбну

ZILMET S.p,A._Societa Unipersonale, Iталiя, Via del Santo, 242, 35010 Limena (PD), Italy;
BIANCHI F,LLI s,r.l., Iталiя, Yia Valle d'Oro 5,25065 Lчmеzzапе ý.S. (BS)

(,,paiнa, виробник, адреса, мiсцезваходtкення, телефон, фаtс, Е-mаi|, WwW)
ТОВ кЛЕОН CEPBIC ПЛЮС> , УкраТна, 08141 Киiвська обл., Кисво-Святошпнський р-н., с.Петрiвське,
ву.ц, Господарська, lД, код €ДРПОУ: 30|81253

(заявпиr експертязи, адреса, мiсцезяаход,*еняя, телефон, факс, Е.Inail, www)

Bl вiд l1.02.20l l р.- BIANCHl F.LLl s.r.l.
(дапi про KoHTaj.T на поетачавня об'€lта експертизи D yкpaj'.Hy)

об'скт експертпзи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
iнтенсивнiсть запаху - не бiльше 2 ба,тiв; мiграuiя шкiлливих речовин у воду не повинна перевищрати ДР, а
саме: формальдегiлу - 0,05 мг/дмЗ, спирry метилового - 0,2 мг/дмЗ, сrп.rрry iзопропiлового - 0,1 мг/дм3, свинцю
- 0,03 мймЗ, алюмiнiю - 0,5 мг/дмЗ вiдповiдно до "Инструкции по санитарно-химиtIескому исследованию

Необхiднпми умовами використання /застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii; знищенЕя
€:

При використаннi дотрим}ватись рекомендацiй виробника.
(особливостi умов в!корлстаяяя, застосув iвr, зберiгання, траяспорryвапня. лплiзацii', знищення)

За результатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Вироби з гуми (згiдно з додатком до
Висновку). за наданим заявником зразком вiдповiлас вимогам лiючого санiтарного законодавства Украiни iза
уNлови дотриманюI вимог цього висновку може буги використаний в заявленй сферi застосlъання.

TepMiH придатностi: Гарантусться виробником
Маркування вимагасться.
Висновок не може б)ти використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(iнформацiя щодо етикетки, iнс]рукцй, правила тоцо)

Висновок дiйснпй до: 31.03.2018 р.

вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При змiнi реuептури, технологii виготовлення. якi можуть змiнити властивостi об'скта експертизи або

изделиЙ из полимерных материаJIов, предназначенных дlя использованиrI в хозяйственно-питьевом
водоснабжении и водном хозяйстве". л! 4259-87



спричинити негативний вIшив на здоров'я шодеЙ, сфери застос}ъаншI, )мов застос)ванIý об'екта експертизи
даний висновок втрачас сипу.

не потребус
..'

поточний державнпй санепiднагляд здiйсню€ться згiдно з вимогами цього висновку: вiцповiдно до
"инструкции по санитарно-химшlескому исследованию изделий из полимерных материалов, предна]наченных
для использованlrl в хозяйственно-питьевом водоснабжении и хозяйстве"- N9 4259_87

пщ поточному держа!яому

,Щержавна Установа "Iнститут мелиuини працi
НАМН Украiни"

Протокол експертизи

Заступник голови експертноТ Koмicii

01033, м.КиiЪ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальнr: (044) 284-З4-27, e-mai|:

yik@nanu,kiev.ua;
секретар експертноТ KoMicii: (044) 289 -6З -94,

aф4 Захаренком,L

e-mail: teStlab@ulff .net
(вайменуваявя, мjсцезва\одження, телефон, факс, E-mail, Www)

]ф 2з05 вiд 03.0з.2014р.
(N9 протоколу, даm його затвердхеян,)



.Щодаток
.Що Висuовку державпоi сапiтарпо-епiдемiологiчноi експертизи

вц 0 V.07. zоtцр, Ns 05.03.02-0з/ / ? ?/ 9

Вироби з ryми для монтажно-ремонтпих робiт систем опалення та водопостачанпя

Експертна комiсiя:
,ЩУ "Iнституг медицини працi АМН Украiни", 01033, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284_34-27, т/ф.:289-66-77 e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертноi KoMicii: (044) 289-63-94, e-mail: testJab@uk.net

Протокол експертизи:

Застlтlник Голови експертноi KoMicii

Назва товару Код
уктзЕд

Виробник Контракт

Мембрани з вулканiзованоi гуми:
мембрани до
розширюваJIьних емностей

4016 ZILMET S.p.A.-
Societa
Unipersonale

Z2 вiл20.0З.20|2 р.

Iншi вироби з вулканiзованоi гупли:
прокладки

BIANCHI F.LLI
s.r,l.

В1 вiд 11.02.2011 р.
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