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ЗАТВЕРЛЖУЮ

НеобхЦними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортуванItя,

утилiзаuii, знищення с:

Перед експпуатацiею труб для водопостачання необхiдна 2-тижнева ix промивка,

використап"" nooornuii здlйснювати у вiдповiдностi з вимогами iнструкцiй виробника, __

За результатами дерхсавноi санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи: Труби, колодязi та

комплектуочi оо "I*;B' i;;пЬirriп*пориду), ПП (полiпропiлену) та ПЕ (полiетилену) ло

систем водопостачання, внутрlшньоi та зовнiшньот каналiзацii та дренажу т,м, kaczmarek за

наданим заявником комплектом документiв та зразками, вiдповiдають вимогам дiючого

санiтарного законодавства УкраТ"" i 
=u умови дотримання вимог цього висновку можуть бути
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Ьформаuiя щодо отикетки, iHcTpyKuii, правил тощо:

ur*uruоruся. Висновок не може бути використаний
етикетка та iнструкцiя

для реклами споживчих
з викорисl,ання

якостей oi,i'cKTy

експертизи.

висновок
державноi санiтарно-епiдемiологiч

вiд i 7 i.6 2019 р.

об'скт експертизи: Труби, колодязi та комплектуючi до них з ПВХ (полiвiнiлхлориду), ПП

(полiпропiп.пу; та Пвlполiетилену) до систем водопостачання, внутрiшньоi та зовнiшньоi

вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник,

Показники безпеки,
людини контролю

якi пiдляГають коFIТролЮ на кордонi: за показниками безпеки для здUров(я

непотребУють,пiДлягаютЬсТанДарТноМУконтролю(вiзУальноrлl,Та
документаJIьном9

показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягають держаl]ному

контролю, який здiйснюсться посадовоIо Ьсобою контролюючого органу в зонах митного кон j Dолю

на митнiй територiiЙаши (KpiM;iн

Поточнийдержавнийсанiтарно-епiДемiологiчнийнагляДздiйснюетьсязгiДнозВиМогаМи
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wo 1, 63-800 Gostyn / Polancl,

Заявник експертизи: ТоВ ''Феррбуд Украiна>, YKpatHa, 08з03, Киiвська обл., м. Бориспiль, B5,;i.
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данi про контракт на постачання об'екта в Украiну: данi про контракт вiдсутнi

об'ект експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:

PiBeHb.unu*y не бiльше 2 балiв. PiBeHb мiграцii шкiдливих хiмiчних речовин у модельне вод}Iе

середовище не бiльше !км, а саме: для виробiв з пЕ та пп: формальдегiду 
_ 0,1 мг/л;

ацетальдегiду - 0,2 мг/л; гептану - 0,1 мг/л; гексану - 0,1 мг/л; етилацетату - 0,1 мг/л; aLIeTo}I\/ -
0,1 мг/л; спиртiв: пропiлового, iзопропiлового - 0,1 мг/л; бутилового, iзобутилового - 0,5 мг/,it;

метилового _ 0,2 nn.7n; дпп виробiв i пвХ, вiнiлу хлористого - 0,01 ; аЦеТаЛЬДеГiДУ - 0,2

вiдповiдно до кинструкции по санитарно-химическому исследованию изделийиз полимерных

материалов, предназнаtIенных для испоJIьзоI]аFIия lз хозяйствеFIно-питьевом водоснабrкении и

водном хозяйстве>) Jф 4259-87 вiд 05,03.87р. Питна вола за оргаIIоJIептичними, caHiTapHo-

хiмiчними, мiкробiологiчними показниками tIовиtItlа вiдповiдати вимогам ЩСанПiн 2,2,4-].71,|0

"Гiгiенiчнi вимоги до води питноi, призначеноi для споживання -цюдиною",
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