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СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за № уд qj2 сс 0119-21
Зарегистрирован в реестре органа сертификации под № /

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з
срок действия с / 26 квітня 2021 р. до 25 квітня 2024 р.
Term of validity is from

Сертифікат
видано
Сертификат выдан /  
Certificate is issued on

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, M. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-B, код ЄДРПОУ 13768271

Продукція
Продукция /  Production

Відповідає
вимогам
Соответствует требованиям/ 
Comply with the requirements

Виробник
Производитель/
Producer

Micue
виробництва
Место производства /  
Place of production

Речовина просочувальна вогнебіозахисна БС-13 —20.59.59-67.00—
для дерев'яних конструкцій (горищних покриттів: крокв, лат) (юмооуктзедудкпп

__________________________________________________________________________________________________________________________________  (UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка ) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))
Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» п. 7.10.6;
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи
випробувань» п. 4.1 табл. 1, табл. 2 (пп. 1, 2, 3); 
ДСТУ 882........... -  "329:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи 
їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.15, 6.16;
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. 
Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10;
ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств» щодо 
І (першої) групи вогнезахисної ефективності;

- І (перша) група вогнезахисної ефективності;
- не поширює полум’я по поверхні (група 11);
- помірно небезпечний матеріал (група Т2) за токсичністю продуктів горіння просоченої деревини;
- не викликає корозію металів (показник корозії 0,003 г/(м2 год));

за умови обробляння деревини способом «гарячої-холодної ванни» з середнім значенням поглинання 
робочого розчину 745,6 кг /м (в перерахунку на суху речовину 67,1 кг/м3)__________________________________

(позначення нормативних документів)//denotation of normative documents)

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271 

25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Сертифікат 
видано органом 
сертифікації
Сертификат выдан органом 
сертификации /
Certificate is issued by the 
certification body
Додаткова
інформація
Дополнительная
информация/Additional
information

На підставі
На основании/  
On the grounds of

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів», 
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А; 
пошт, адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103; 
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно з 26.04.2021 до 25.04.2024, відповідно до ГОСТ 28815-96 
«Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия».
Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії 
сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою______________________________
Звіт за результатами перевірки внутрішнього контролю виробництва продукції від 21.04.2021 
№ 119/21. Протоколи випробувань від 26.04.2013 № 6/1Ц/1-2013, 47/2Ц/1 -2013 НДЦ УкрНДІЦЗ 
(атестат акредитації від 16.01.2012 № 2Н278), від 15.02.2011 № 6/2Ц-2011 НДЦ УкрНДІПБ МНС 
України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278) та 31.01.2011 № 848/16 Випробувальної 
лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП «Український науково-дослідний 
інститут медицини транспорту» МОЗ України (атестат акредитації від 20.07.2009 № 2Н853). 
Рішення ОС «ЦСМВ» № 119-2/21 від 26.04.2021 про^йТ}Д$»іу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з се
Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

В.І. Приймаченко
(підпис, ініціали, прізвище) 

(signature, initiais, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі ції за тел. 044 221-94-10 Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа
сертификации по тел. 044 221-94-10 Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the certification body tel. 044 221-94-10


