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ВИ СН О ВО К  
держ авної санітарно-епідем іологічної експертизи

в і д " 1 ° \ "  О ' Ь  2017 року №  602-123-20-1/ в Л Ч І
Об'єкт експертизи: Засоби для видалення лакоф арбових покриттів

виготовлений у відповідності із -  технічними умовами ТУ У 24.3-33945998-002:2010 «Засоби для 
видалення лакофарбових покриттів» зі зм іною  №  1

Код за Д К П П , У КТЗЕД, артикул: 20.30.22

Сфера застосування та реалізації об 'єкта експертизи: високоеф ективний засіб для видалення 
лакофарбових покриттів з металевих та інших поверхонь в різних галузях промисловості, 
будівництві, побуті; оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник: У країна. ПП «БЛЄСК ПК»,08293, К иївська обл. м. Буча, вул. Тарасівська, 32, 
тел .(044)33-20-636, тел/факс (04597)96-932, e-m ail: blesk-pk@ ukr.net, веб-сайт: блеск.com.ua. Код за 
ЄДРПОУ 33945998.___________________________________________________________________________________

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: У країна. ПП «БЛЄСК ПК», 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, тел .(044)33- 
20-636, тел/факс (04597)96-932, e-m ail: blesk-pk@ ukr.net, веб-сайт: блеск.com.ua. Код за СДРПОУ 
33945998.________________________________________ ____________________________________________________

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

О б'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я  населення, а також  результатами перевірки 
наданої заявником докум ентації та зразків о б 'єк т  експертизи відповідає вимогам безпеки за рівнем 
міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., м г/м 3, не більше): вуглеводнів 
аліф атичних-1,5, аміаку - 0,04, ксилолу-0,2, метилену хлористого - 8,8; запах - не більш е 2 балів 
відповідно до ДСанП іН  8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і 
конструкції, що застосовую ться у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».
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Н еобхідними ум овам и використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищ ення е: при застосуванні засобів для видалення лакоф арбових покриттів необхідно 
дотримуватись вимог норм ативної докум ентації та інструкції щ одо їх застосування; ГОСТ 12.1.005- 
88 «ССБТ. Общ ие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; дотримуватись 
вимог безпеки, які спрямовайі на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та 
шкіри. При використанні продукції контроль повітря робочої зони здійсню вати за аміаком ГДК 20 
м г /м \ „п” , 4 клас небезпеки; кислотою  оцтовою + ГДК 5 мг/м3, „а” , 3 клас небезпеки, метиленом 
хлористим ГДК 50 м г/м 3, „п” , 4 клас небезпеки, сольвент нафтою  (в перерахунку на С) ГДК 100 
мг/м3, „п” ,4 клас небезпеки. Працю ю чі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту 
відповідно до ДС ТУ  7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. 
Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції 
виробника.

За результатами держ авної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для видалення 
лакофарбових покриттів за наданою  заявником документацією  та зразками відповідаю ть вимогам 
дію чого санітарного законодавства У країни і за умови дотримання вимог цього висновку можуть 
бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощ о маркування обов’язкове. Висновок не 
може бути використаний для реклами спож ивчих якостей о б ’єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін д ії технічних умов ТУ У 24.3-33945998-002:2010 «Засоби для 
видалення лакофарбових покриттів» зі зм іною  №  1.________________________________________

В ідповідальність за дотрим ання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які п ідлягаю ть контролю  на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягаю ть контролю  при митному оф ормленні: продукція вітчизняного 
виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійсню ється згідно з вимогами цього 
висновку: виконання умов використання.

Д ерж авна установа “ Інститут
медицини праці НАМ И У країни” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
e-mail: y ik@ nanu.kiev.ua; 
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-m ail: test-lab@ ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №  3575 від 17 березня 2017 року
(№  протоколу, дата його утвердж ен ні)}'

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи // /  медицин* праці
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