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Висновок державноi санiтарно_епiдемiологiчно[ експертизи
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код за УКТ3ЕД: 3917; 3922; 7412
(код за ДКIП, код за УКТЗЕД артикул)

Монтажно-ремонтнi роботи систем опалення, водопостачання, водовiдведення; реалiзацiя через оптову
та роздрiбну торговельну цережу.

(сфера застосувмня та реалiзацii об'€кга ехспертизи)

VALSIR S.P.A., Iталiя, Localital Меrlаrо,2, 25078 Brescia Nozza Di veýtone, Iталiя.
(ii?aiяa, впробниIq адреса, мiсцезнаходженяя, телефон, факс, Ёnail, wWW)

ТОВ dIEOH CEPBIC IUIЮС>, YKpaIHa, 08141 КиiЪська обл,, Кисво-Святошинський р-н., с.
Петрiвське, вул, Господарська, lA, код €ДРПОУ: 30181253

(заявfirrк екслершзи, адреса, мiсцезнаходження, тfiефон, факс, E-lnail, Www)

Контраlсги: Y3 вiд 11.04.2011р. - VALSIR S.P.A.
(далi про контрак на поФачаяя, об'€кта експертизи в yl9aiнy)

Об'скг експертизи вiдповиа€ встановленпм медичним критерiям безпеки / показникам:
мiграчiя шкiлливлтх речовин з виробiв дlя систем водопостачанI I у воду Ее перевищуе ,ЩР, а саме: свинцю -
0,03 мйм', чинку - 5,0 мг/дм', мiдi - 1,0 мг/дмЗ вiдповiдно до "Инструкции по санитарно-химшlескому
исследованию Iвделий из полимерных материаловl предназначенных дш использованIrI в хозяйственно-
питьевом водоснабжении и водном хозяйстве", Nл 4259-87. Вироби для систем опменюl, водовiдведення - -
спецiмьного конт.полю не потFебують.

(крrгерii безпеки / показники)

НеОбХИнимп умовами впкористання /застосувавня, зберiгання, транспортування, утилiзацii; знищення
€:

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Вироби санiтарно-технiчнi торговельноi
марки YALSIR (згiдно з додатком до Висновку), за наданим заIвником зразком вiдповiдае вlа,rогам дiючого
санiтарного законодавства Украiни i за рlови дотримання вимог цього висновку може бlти використаний в
змвленiй сферi застосуъання

TepMiH прилатностi: Гарантусться виробником
Маркуватпrя вимагасться.
Висновок не може б}ти використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(iнФормацiя цодо стикетки, ifiструкцiя, пра!ила mщо)

Висновок дiйсний ло: 28.02.2019 р.



Вiдповiдмьнiсть за дотриманIuI вимог цього висновку несе заявник.

При змiнi рецеrrтури, технологii виготовлеrпя, якi можуть змirтrtти властrвостi об'скта експертизи або
сIц)иttинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застос)ъання, р{ов застосрання об'екта експертI-ви
даний висновок вц)ачас сиJry.

нр пптпрбvг
(показники безпею{, якi пiдлягаютъ конФоло при м,rгному оформленнi)

Поточний дерэкавнпй санепiднагляд здiйсню€ться згiдно з вимогами цього висновку: вiдповiдно до
"Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий I8 полIдtlерньtх материаJIов, предназначешIых
для использования в хозяйственно-гп,tтьевом водоснабжении и водном хозяйстве", Jф 4259-87

безпеки, якi здiйсяюються при поточному державному

,Щержавна Установа "Iнстrтцп медицини працi
НАМН Украiни"

Протокол експертизи

Засryпник голови експертноi KoMiciT

01033, м,КиiЪ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
прийм tьня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii: (044) 289-63-94,

Захаренко M.I.

e-mail: test-lab@ulff .net
(яаймен}ъаяяя, мiсцезяаходдевtя, телефов, фаr.с, E_mail, Www)

Ns l480 вiд 18.02.20l5p.
(N! проmколу, дата йоfо затэердженяя)
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ГIротокол експертизи:

Заступник Голови експертноi KoMicii

Долатоlс
Висновку державноi санiтарrlо-епiдемiолоriчноi експертизи

2015 р, Nсо5.0з.02-03/ |fu/
Вироби саlliтарпо-r,ехнiчнi торговельноi марки vALSIR для монта}кпо-ремонтних робiтсистем опаленпя, водопостачанця та водовiдведення

Експертна комiсiя:
l]Y "Iнститут медицини прачi АМН УкраiЪи'', 0l033, вул. Саксаганського, 75,

тел,: приймальНя: (044) 284-З4-27, тlф.:289-66-17 e-mail: yik(Фnanu.kiev. uасекретар експертноi KoMicii: (044) 289-6з-94, e-mail, tеsьiаЬ@йпГ

Захаренко М. I.
(прiзвище, iм'я, пiд пис)

Назва товару

lсаналiзацiйнi з п
Труби металоп",rч.rйкБй".rо опалепня в штаf ах

Фiтинги каналiзацiйнi. з п
Еачок пластиков"й з,""Й"й.
Фiтинги


