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Об'ект експертизи: Об,таднанrrя та NIатерlапи для очIJщеЕпя воли в системах водопостачання
у
рiзних гмузях проNlислових та побутових об'сктах _ Фiтивги та аксесуари до обладЕаЕIIя для
t!i:rьтрацii воли,
вих марок - Clack, С.шrаturе, Ешоhоl
виготовленtй у вiдповiдпостi iз -

Сфера застосувапrrя та ремiзацii об'скта експ,ертизй: за прrlзпачеI]няN{ (обладнапЕя та матерiапи
для очищенЕя водп в спстемах водопостачапЕя у рiзних Iмузях промислових та побутових
об'сктах), оптово-розд iбна торri
Краiна-виробник: Постачапьцик (ALAMO WдтЕR POLAND) Sp, z о,о,, Zielonki, u].Walszawska
29З,05-082 Stfie Babice UWaTszawy, Poland Польrца. Впробнцчi илощi в: СС. Китаi, США,
Бразиrrii, lЕдii

Заявпик експертизи: тоВ (АЙ-коН), УкраlЕа. 03115, м. КиiЪ, вул, IBaHa Крамського
/Котельниr,ова,]4/j4,тел,+38(044)5020060,факс+З8(0,14)5020061,кодза€.ЩРПОУ4018]6З7
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контракТ Еа постачаЕIrI об'скта в yкpaiнyi KofiTpaKT додасться до док)аlецтацti, цо
супроводпryе ваIiтФк

!апi про

Об ект експертизи вiлllовiдас встаЕовленим l{едичl]иNl критерiяirl бсзпеки/показвикам:
пriграчiя хiпriчних речовин у модельi{е водЕе середовище (дистильоваLrа вода) не перевицус
(мI/дNС): з.Lпiза 0,З. мiдi 1, формаrьдегiдУ 0.1, ацетоtьдегiду 0,2, етилацетату 0,1 piBelb
запах!, водltих витяжок - до 1 ба.Iу, колiр та прозорiсть - без зlrtiн, прIIсмак - вiдсутпiй, що
вiдповiдае виплога_,"r lпструкцi'i Nэ 4259-87 <Иrrструкции по саfiитаряо-хиlчlическоIlу исследовл]иIо
11зделий из tlолимерЕых материапов! прелl]азначенпьIх для использовfiIия в хозяйственЕопитьевопл волосяабжеЕIииr; СаЕПиН 42-12з-4240-86 <Сатlптарпьiе норплы, !опустиirrыс количества
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миграции (ДКМ), химических веществ, вьцеrиющихся цз полимерЕьIх
коЕтактируопlйх с пищевыми прод}ктalми и методьт их определепй,I)

и других

материалов,

За резу-lьтатаN]I!I дерхавltоi саllitарlIо-епiлеNtiолоIiчЕоi ексllер'I,rrзи Оiiлалнання та
\laтepieu дJя очllпIсння води в сUстеNlз\ Bo:]o]1Ll\]Ti]lldHllJI \ рi]них г|!l\,зях 1Iро\{ислових та

поб)'тови\ об'сктах , Фiтинги та аксес},ари до обjlалllаIlлIя для фi",lьтрацii водIt. 1,орго]]ri\ \lapoK clack, Сапаlurе, ЕurоtrоI вi;lповiдак)ть вIl\lог0Il _lilочL,r о (JIlil.]гн,lг,l TзЁоilодавстl]а Украiirrи i за
уi\{ови дотрLltiаtпlя виNк)г цьоIо впсноRк\ лrпiкlть бrти викор]lсIа]li в заяв тсвiii сфсрi застосу]]аtп]я,

Тчр:ццдчдз:цsgЦtарirrrц,,сться виробникоlr
IЕформацiя щодо етикетки, iHcTplKlii, правил тощо маркувацпя обов'язкове. Етикетка з
iнстрlкцiею використatши та складом Еадаеться державЕою мовою. Висновок не мохе б)ти
використаЕий для реклами споживiIих якостей об'ектч експертизи,
Висповок дiйсний:
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Вiлrrовiдальнiсть за до,IрltNtанЕя

в].l]\tог

цього висновку IIесе заявнт.lк,

Поrtазники безпеки, якr пiдJLsгають коЕтро]rю Еа к9рдонi: за показIlиками безпеки для здоров'я
Ее потребlтоть, пiдлягають стаIrдарпrому контролю (вiзуаlrьному та

пюдrхIll 1(онтро-lю
,loKyNleIlIa]lbHoNry)

Показникtt безпеrси. якi tliлjtяfаlоть контролю прIl luotllloNlv офор]rljlен]ti, l]iд lяга. lL,l]жaBHoNl\
саrliтарно-епiдепriологi.тноltу копrролrо rra lпттнiй TcpliJ9!ii Украiни,
П,,tп,'нttи -ео,l.авнtlй cJHllJpll.,-(пi tеrtiоtоtt''нии наt.tя t r.liltcHK., Iься lli-Ho { ви\lпlэ\lи U,L,j,,
BllclloвK\,: на об'сктах лсржавпого саItilарно-спilеNtrоло] iчного нагляду за встановjlепиNlI1
ilIсличIlI.tNlИ крrrтерiя]!tl.1 бсзпски. ),N{оваýlи використапl Iя/застос 1 вэ нttя. lоерiгання.
1рапспорт},ваI]llя. утrт"тiзацii iз1ll1щеltlIя ! обсязi та з rrерiодтrчнiстю. ви}ltачелпl\lи програýlil\lи
iнсrrектування !, вiдrlовi.t]ностi з чиплиlr саttiтарниrr закоttодавствопл Украiпи.
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