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Об'СКт експертизи: захисний головний убiр з пластмаси торгiвельноi марки Micro
Mobility Systems AG,

(назва об'екта експертиз;I)
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виготовлении lз

Код за УкТЗЕД, артикул: 6506
Сфера застосування та реалiзацii об'скта ексЕертизи за призначенням
Краiнп-виробник Мiсrо Mobility Systems AG, Bahnhofstrasse 10, 8700-СН Ktisnacht,
Switzerland, +41(0)44910I|22, info@micro.ms, www.micro-mobility.com. адреса
виробництва: Zhong Shan Маrсо Sports Requisites MFY Ltd, 1-N0.200 Minchen Road,
Taoh Xiao Province, China.

Заявник експертизи ТоВ ТСЦ <Фiмтек-Украiна>, Украiна, О2О02, м. КиiЪ,
микiльсько 6 кв. 49 за оу 31456176

щанi про контракт на постачання об'скта В Украihу коIIтракт додаеться до
до , що супроводжу0 вантаж
Об'скт експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки/показникам: за
результатами iдентифiкацii, розглялу i аналiзу докумеЕтацii, оцiнки ризику для здоров'я
населення, а також результатами перевiрки (контролю) наданого заявником зразка об'скта
експертизи в межах сфери акредитацii, а саме: iнтенсивнiсть запаху не бiльше 2 балiв,
напруженiсть електРостатичного поля ВЩТ не бiльше 15 кВ/м, рН-4,8-7,5: мiграuiя
шкiдливих речовин не повиIIна перевиЩувати ix ГДК, мг/дмЗ: формальдегiд - 0,05,
свинець - 0,03; кадмiй _ 0,001; мiдь -1,0; стiйкiсть поOарбування, балiв, не менше до:
води - вiд 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя -ьiд2 до 3; до прання - вiд 3 до 4; до
кислотноГо потУ - вiд 3 до 4; не повинНi матИ шкiрно-подразнюючоI та алергенноi дiТ



вiдповiдно до вимог ДСацПiН з.3-182-2012 "MaTepia-ltlt
xyTpoBi. OcHoBHi гiгiенiчнi вимоги", затвердженi наказоrи
М 1138, заресстрованим у Мiн'юстi 09. 01. 20lЗ р.

та вироби текстильнi, шкiрянi i
МоЗ УкраiЪп вiд 29. |2. 2012 р.
за J\Ъ 86122618; МУ |З5З-'75

кМеТоДИческие указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерньD(
материалов).
Необхiдними умовами використапr,rяlзастосуваЕня, зберiгання, транспортування,
Утилiзацii, знищення е: а) дотримання вимог, якi встановленi даним висновком за
результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортуваIlня та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у
СУпРовiднiЙ документацiТ; в) проведення вибiркових випробувань об'скта експертизи на
вiдповiднiсть вимогам даного висновку та дiючого санiтарного законодавства
за результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи захисний головниli

з пластмаси Micro S AG.
(назва об'екта експертизи)

За НаДапим заявником зразком вЦповiдають вимогам дiючого санiтарного
ЗаКоПОДаВства Уrtраihи i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути
використанi в заявленiй сферi застосування.
TepMiH пlлидатrrостi згiдно рекомендацiй виробника
Iнформацiя щодо
повиIIно вклIочати

етикетки, iнструкцii, правил тощо маркрання для споживаче
вiломостi на державнiй MoBi про склад, найменування фiрми

виготовлюваtIа
BltcHoBoK дiйсний п'ять poKiB
ВiдповЦальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявIlик.
показrIики безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки

та
Показники безпеrси, якi пiдлягають контролю при митноiuу оформленнi: пiдлягають
caHrTapHo-ej чному контролIо на митнiй територii Украiни.
Поточний дерrкавний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно з
вимогами цього висновку на об'ектах держ{lвного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
за встановленими IчIОДИЧНИми критерiями безпекИ, УМОВаN,Iи використаЕня/застосування,
зберiгання, транспортуванIrя, утилiзацiT i знищення у обсязi та з перiодичтлiстю,
визначеними програп{ЕlмИ iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним
законодавством УкраiЪи.

Комiсiя з IIитань державноТ
санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи
I]eHTpy превентивноi медицини
!ержавного Управлiння справами

м. Киiв, вул. Заболотного, 15 т,526-55-З2
факс 526-50-06

JФ 2595 вiд Z0],7 р
(J\Ъ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
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пiдлягаlоть стаЕIдартному контролю


