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Висновок державно'1 саштарно-ешдемюлопчно! експертизи
В1Д

П-02.

2014р.

№ 05.03.02-04/

Кислоти жирш соапсток1в свгглових олш та модиф1кованих жпр(в вщповщно до ДСТУ 4860:2007
«Кислоти жирш соапсток!в св1тлих олш та модифжованих Ж 1 ф 1 В »
(об'екта експертизи)

код за ДКПП: 24.14.31
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Спровина для виготовлення миючих засоб1в, кшцевий продукт для виробничих потреб, оптовороздр1бна торговля Т О р П В Л Я
(сфера застосування та реашзацй об'екта експертизи)

Шднриемство «Фаворит-2020» ВсеукраТнськоТ громадсько'Т оргашзацн швалвдв «Рух за р1вш
можливост!», У краТна, 18008, м. Черкаси, вул. Смшянська, 159/3, тел. 0472 66 14 65, факс 0472 66 29 62,
е-шаИ: 1ог§о!(1-укр@гатЫег.ги, код СДРПОУ: 38089677
(краша, виробник, адреса, мкцезнаходження, телефон, факс, Е-шаП, У/У/\У)

Пщнриемство «Фаворит-2020» ВсеукраТнськоТ громадсько'Т оргашзацн швалщ]в «Рух за р1вш
можливост!», Украша, 18008, м. Черкаси, вул. Смшянська, 159/3, тел. 0472 66 14 65, факс 0472 66 29 62,
е-таП: 1огеоМ-укр@гатЫег.ги, код СДРПОУ: 38089677
(заявник експертизи, адреса, м1сцезнаходження, телефон, факс, Е-таП, \У\У\У)

продукщя в1Тчизняного виробника
(дан! про контракт на постачання об'екта експертизи в УкраУну)

Об'ект експертизи вщповщас встановленим медичним критер1ям безпеки / показникам:
Вм1ст х1М1чних речовин в пов1тр1 робочо'Г зони (ГДК п.р.з., не бшьше): л у п в 'Тдких (по натрто пдроксиду) - 0,5,
п, 2 клас небезпеки; кислоти азотно'Г +- 2, а, 3 клас небезпеки; кислоти арчаноУ - 1, а, 2 клас небезпеки
вщповщно до СН 4617-88 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны".
(критерп безпеки / показники)

Нёо'Зхщними умовами використання /застосування, збер1гання, транспортування, утил1зацн, знмщення
е: г
При використанш здшснювати контроль за в м к т о м вищенаведених х1М1чних речовин у пов!тр! робочо'Г зони
вщповщно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны". Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентилящею
або ефективною м к ц е в о ю витяжкою, використовувати засоби гадивщуального захисту з п д н о з галузевими
нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартов безпеки пращ. Засоби шдивщуального захисту. Загальш вимоги
та.класифшацш".
(особливост! умов використання, застосування, збериання, транспортування, утштоацп, знищення)

За результатами державно!' саштарно-епщемюлопчно'Г експертизи Кислоти жирш соапстоюв свштових олш та
модифжованих жир1в вщповщно до ДСТУ 4860:2007 «Кислоти жирш соапстомв свгглих олш та модифжованих
жир1в», за наданим заявником зразком вщповщае вимогам дпочого саштарного законодавства УкраТни 1 за

умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленш сфер1 застосування.
Термш придатностк гарантуеться виробником.
Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'екту
експертизи.
(шформащя щодо етикетки, 1нструкщя, правила тощо)

Висновок дшсний до: 18 лютого 2019 року
Вщповщальшсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При ЗМ1Н1 рецептури, технологи виготовлення, як1 можуть змшити властивост1 об'екта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'екта експертизи
даний висновок втрачае силу.
не потребуе

и

(показники безпеки, я и пщлягають контролю на кордон!)

не потребуе
(показники безпеки, яю тдлягають контролю при митному оформлении)

Поточний державний санешднагляд зд1йснюеться зпдно з вимогами цього висновку: Контроль вм:сту
(по НЭТр1Ю Г1ДР0КСИДУ), КИСЛОТИ азотно'1; КИСЛОТИ С1рчан01 В ПОВ1Тр1 робочо'1 ЗОНИ В1ДПОВЩНО до
ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны".

ЛуГ1В 1ДКИХ

(показники безпеки, яю здШснюються при поточному державному санепщнаглядО

Державна Установа 'Чнститут медицини прац1
НАМИ УкраТни"

01033, м.Кшв, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, е-таП:
у1к@папи.к|еу.иа;
секретар експертно\' к о м к и : (044) 289-63-94,
е-таН: {е$1-1аЬ@икг.пе{
(найменування, м1сцезнаходження, телефон, факс, Е-тай,
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Заступник голови експертно'1 ком1сн

Захаренко МЛ.

