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Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: З926300090

Сфера застосуваIIIIя та реалiзацii об'скта експертизи Побут, за призначенням. оптова та1

роздрiбна торгiвля

КраiЪа-впробник Softreflector OU, l l314, м. Таллiнн, вул, Ярве, 35А, Естонiя

ЗаявIrик експертизи ТОВ Торгiвельно-сервiсний If,eHTp <Фiмтек-Украiна>>, Украiна,
02002, м.Киiв, вул, \4икiльсько-Слобiдсъка, буд.6, кв.49; Код за СДРПОУ 31456176

(адреса, мiсцезнахоlцlеltttя, телефоtt, факс, E-rnail, веб-сай,г)

Щанi про контракт на постачалtllя об'скта в Украiну -

Об'скт експертизи вiдповiдаr] встаIIовлеIIим мед[Iчни]rr критерiяпл
безпеки/показникам: за результатами iлентифiкацii, розглялу i ана,чiзу документацiТ"
оцiнки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевiрки (контролю)
IIаданого заявником зразка об'екта експертизи в межах сфери акредитацiТ, а саме:
iнтенсивнiсть запаху не бiльше l ба,ту; Мiграцiя tпкiдливих речовин не повинна
перевищувати Тх ДКМ, мг/дм]: формальдегiд - 0,1 мгl дм], метиловий спирт - а,2, спирт
iзопропiловий - 0,1;спирт бутиловий - 0,5; птiдь - 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03, кадмiй-
0,001; не повиннi мати шкiрно-подразнюючоi та алергенtiоТ дii вiдповiдно до вимог ffCT
12,4.001-89. ССБТ <Засоби захисту працiвникiв. Зага;rьнi вимоги i класифiкацiя>.
СанПиН 42-12З-4240-86 кСанитарные нормы. 

"Щопустимые 
количества миграчии (!КМ)

химических веществ. выделяющихся из полимерных и других материаJIов.
контактируюtцих с пищевыми продуктами и методы их определения)



IIеобхiдними умовами використання/з
утилiзацii, зниuIення с: а) дотримання

астосування, зберiгання, транспортування,
вимог, якi встановленi даним висновком за

результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHin зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у
супров.iдн.iй док}ментацiт; в) проведення вибiркових випробувань об'екта експертизи на

вимогам даного та дiючого caHi законодавства
За резуль татами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: засоби пасивнот
безпеки у виглядi рефлектора

(назва об'екта експертизи)

за наданим заявником зразком вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
законодавства Украihи i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути
використанi в заявленiй сферi застосування.
т, згlдно
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощ0 етикетка мовою
повинна мiститись на кожнiй одиницi продукцii; маркування здiйснюватись у

УкраiЪи, .Щаний висновок не може ,бутивiдповiдностi з дiючим Законодавством
використаний для реклами споживчих якостей об'екта експертизи
Висновок дiйсний : п'ять poKiB

Вiдповiдальнiсть за дOтримання вимог цього висновку несе заявник.
пiдлягають коЕтролю на корлонi: пiдлягають стандартному
документальному).

Показники безпеки, якi
контролю (вiзуальному та
Показники безпеки, якi пiдлягають коIIтролю при митному оформленнi: пiдлягають
контролю на митнiй Украiни
Поточний державний caHiTa рно-епiдемiолоriчний нагляд здiйснюеться згiдно з
вимогами цього висновку На об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагJuIду
за встановленими медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування,
зберiгання, транспортування, утилiзацiТ i знищення у обсязi та з перlодичнlстю,
визначеними програмами iнспектування у вiдповiдностi з чинним санlтарним
законодавством Украlни.

санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи
Щентру превентивноi медицини
!ержавного Управлiння справами

комiсiя з питань державноТ м. КиТв, вул. Заболотного. 15 т.526-55-32
факс 526-50-06
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