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Об'скт експертизи: набори захисних наколiнникiв та налокiтникiв в асортиментi ТМ <Micro
Mobility Systems АG>

(назва об'скта експертизи)
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Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9506

Сфера застосування та реалiзацiТ об'екта експертизи За призначенням. Реаrriзацiя через
оптову та роздрiбну торгiвлю.
Краiна-виробник KМicro Mobility Systems AG), Bahnhofstrasse 10, СН-8700, Ktisnacht,
Schwitzerland (Швейцарiя); адреса виробництва: dHONGSHAN MARGO SPORTS
REQUISITES CO.,LTD), N0.8 WEST WENCHENG ROAD XIAOLAN TOWN ZHONGSHAN
СШY GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA (Китай)

(адреса, мiсцезнаrtодження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ ТСЦ <Фiмтек-Украiна>, юр. адреса: УкраiЪа, 02002, м. Киiв,
вул. Микiльсько-Слобiдська,6, кв.49, фiз. адреса: Украiна, 02002,м. КиТв, вул. Раiси Окiпноi,
10А, оф. 90, +38 044220 04 4З, www.micro.ua; Код за С.ЩРПОУ З1456|76

(алресц мiсцезнаходItення, телефон, факс, E-mail. веб-сайт)

Щанi про контракт на постачання об'екта в УкраiЪу -
Об'скт експертизи вИповiда€ встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
за результатами iдентифiкацii, розгляду i ана;riзу документацii, оцiнки ризику для здоров'я
населення, а також результатами перевiрки (контролю) наданого заявником зразка об'скта
ексrrертизи в межах сфери акредитацiТ, а саме: iнтенсивнiсть запаху не бiльше 1 балу;
напруженiсть електростатичного поля ВЩТ не бiльше 15 кВ/м, рН-4,8-7,5; мiграцiя
шкiдливих речовин не повинна перевиtцувати ik ГДК, мг/дм3: формальдегiд - 0,05, свинець -
0,03; кадмiй - 0,001; мiдь -1,0; стiйкiсть пофарбування, ба;riв, не менше до: води - вiд 0 до 3;

с}хого тертя - 4; до мокрого тертя -вtд2 до 3; до прання - вiд 3 до 4; до кислотного поту -

вiд 3 до 4; не повиннi мати шкiрно-подрrrзнюючоТ та алергенноi дii вiдповiдно до вимог {СТ



12.4.001-89. ССБТ <Засоби захисту працiвникiв. Загальнi вимоги i класифiкацiя>>, ЩСанПiН
З.З-|82-2012 "Матерiали та вироби текстильнi, шкiрянi i xyTpoBi. OcHoBHi гiгiенiчнi вимоги",
затвердженi наказом МОЗ Украiнп вiд29. |2.20|2 р. },{Ъ 11З8, зареестрованим у Мiн'юстi
09, 01. 201З р. заNs86122618; МУ |З5З-76 кМетодические указания по гигиенической оценке
одежды и обуви из полимерных материалов).
Необхйними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
утилiзацii, знищення €: а) дотримання вимог, якi встановленi даним висновком за
результатами випробувацня наданого зр.вка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника) вказаних у супровiднiй
документацii; в) проведення вибiркових випробувань об'екта експертизи на вiдповiднiсть
вимогам даного висновку та дiючого санiтарного законодавства

За резулЫатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: набори захисних
наколiнникiв та на-покiтникiв в асортиментi ТМ KMicro Mobility Systems AG>

(назва об'екта експертизи)

зл наданим заявником зразком вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути
використанi в заявленiй сферi застосування.
TepMiH придатностi згiдно рекомендацiйвиробника
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii правил тощо етикетка украiнською мовою
повинна мiститись на кожнiЙ одиницi продукцii; маркування здiйснюватись у вiдповiдностi
з дiю.мм Законодавством Украiни..Щаний висновок не може бlти використаний для рекJIами
споживчих якостей об'скта експертизи
Висновок дiйсний п'ять poKiB
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпекио якi пiдлягають контролю Еа кордонi: за показниками безпеки
пrдлягають стандартному контролю та документальному).
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягають
санiтарно-еiпiдемiологi чному контролю на митнiй територii Украiни.
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно з
вимогами цього висновку на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного наглrIду за
встановленими медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування,
зберiгання, транспортування, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними
програмами iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним законодавством УкраТни.
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