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Висновок державцо[ caHiTapH

йд 0 |.0J, 201,4р.

санiтаряо-технiчнi вироби з мiлi та латунi для сист€м опалення та Водопостачання (згiдно з додатком
о

ТоВ (лЕон CEPBIC ПЛЮС> , YKpaiHa, 08141 КиlЪська обл,, Кисво-Святошинський р-н,, с,Петрiвське,
вул, господарська, 1А. код €ДРIIоу: 30181253

(заявник експерти]и. адреса,

ВМ2 вiд l1.02.2011 р. - B.METERS s.r.l,;
С1 вiд 11.02.2011 р. - CEWAL SpA;
СFl вiд 12.04.2012 р. _ CALEFFI S.P.A.;
В1 вiд 11.02.2011 р. - BIANCHI F.LLI s.r.l,

(данi про контрак на поgгачанн, об'скта експеrппз, в

V.А. ALBERTONI S.R.L,, Iталiя, Viа S. Rita, 34, 28024 GOZZANO (NO), Italy;
B,METERS s.r.l., Iталiя, Viа F'riuli, 3, 33050 GONARS (UD), Italy;
CEWAL SpA, Iталiя, Yiа А. GRAMSCI,48, 30010 CAMPONOGARA(VE), Italy;
CALEFFI S.P.A., Iталiя, S.R.229, п.25,28010 Fопtапеtо D'Agogna (No), Italy;
BIANCHI F.LLI s.r.l., Iталiя , Viа Yаl|ё d'Oro 5,25065 Lumezzane S.S. (BS), Italy;

,"р",""

об'скт експертизп вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
мiграцiя шкiДливих речовин у воду не повинна перевищрати Д, а саме: мiдi - 1 мг/дм3, цинку _ l мг/дмз,
миш'яку - 0,05 мг/дмЗ, свинцю _ 0,03 мг/дмЗ вiдповiдно до ''Инструкчии 11о санитарно-химиttескому
исследованию изделий из полимерньiх материалов, предназначенных для использованлlrl в хозяйственно-
питьевом водоснабжении и водном хозяйстве'', м 4259_87

(критерj'i безлекя / показняки)

Необхiаними умовами впкористання /застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацil', знищення
с:
При використаннi дотрим}ъатись рекомендацiй виробника,

(особливостi умоЪ викорп.-rчпп", зuс.о.уччпп;,

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Санiтарно-технiчнi вироби з мiдi та лаryнi
дJ.Iя систем опаленIu{ та водопостачання (згiдно з додатком ло Висновку), за наданим заIввиком зразком
вiдповiдае вимогам дiючого санiтарного законодавства Украiни i за умови лотримаЕIхл вимог цього висновку
може бl,ти використаний в змвленiй сф'ерi застосl,ъання,

TepMiH придатностi: Гарантусться виробником
Маркування вимагасться.

,.{,a;"-' ,а"
fi'i,;:;;-ч;,;
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код за УКТ3ЕД: 14lll 7 4|2
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артцкfл)

Контракти: YАI вiд 11.02.2011 р. - V.А. ALBERTONI S.R.L,;



висновок не може б}zти використаний лля реклами споживчt,rк якостей вироб}z.
(iяформацiя щодо етикеткл, iнсгрукцiя, правила тощоl 

-

Висновок дiйсЕий до: з1.03.2018 р.

Вiдповiдальнiсть за дотриманнrI вимог цього висновку несе змвник.
при змiнi рецептури, технологii виготовлення, якi мохlть змiнити властивостi об'екта експертизи або
сприtlинити негатившlй вплив на здоров'я .lподей, сфери застосрання, }мов застосранюl об'скта експертизи
даний висновок втрачае силу.

якi пi&lqгають коятролю на ьордояi)

Поточнпй державний санепiднагляд здiйснюеться згiдно з вшмогами цього висновку: вiдповiдно до
"Инструкuии по санитарно-хим}FIескому исследованию изделий из полимерных материаJIов, преднщначеЕных
лпя использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве'', No 4259-87

,Щержавна Установа "Iнстиryт медицини працi
НАМН УкраiЪи"

Протокол експертизи

Заступник голови експертноi KoMicii

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

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

Захаренко M.L

Nл 2308 вiд 03.03.2014р.
(.li! протоколу, дата його затверджеяня)



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

тел.: прийма:rьня: (044) 284-З4-2'7, т/ф,:289-66-77 e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертноi KoMicii: (044) 289-6З-94, e-mail: test-lab@uk.net

Протокол експертизи:

Засцтtник Голови експертноi KoMicii

СанiтаDно-технiчнi вироби з мiдi та латунi для систем опалення та водопостачання
Назва товару Код

уктзЕд
Виробник Контраrсг

Трубки з мiдi рафiноваrоi, xpoMoBaHi
прямi

,7411 ч.А. ALBERTONI
S.R.L.

VA1 вiд 11.02,2011

р.
Трубки з мiдi рафiновано'i, xpoMoBaнi
в бжтах
Фiтинги з'еднувальнi латуннi 7412 B.METERS s.r.1. ВМ2 вiд 1 1.02.201 1

р.
CEWAL SpA Cl вiд 11.02.201l р.
CALEFFI S.P.A. СF1 вiд 12.04.2012

р.
BIANCHI F.LLI s.T.l. В1 вiд 11.02.2011 р.
ч.А. ALBERTONI
S.R.L.

VА1 вiд 11.02,2011р.


