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об'ект експертизп: Обладяання та матерiаJIи для очищевня води в системах водопостааIаfiвя у
рiзних гаJIузях проItислових та побутових об'скта\ - Аксесуари з пластмас до обладнаfiвя для ж
*
- Clack, canatuтe, Euтotlol, Wave
lль
ii воли, торгових ма
виготовлеЕии у вlдповlдяостl lз -

Код за ДКПП, УКТЗ
Сфера застосування та реалiзацii об'€кта ексfiертизиj ]а лризItачеtlлlяN{ (обпадпаriпя та матерiми
для очищення води в сIlстемах водопостачаЕЕя у рiзнлх галузях проN{ислових та побутових
об'ск],ах). оItтово-р(lзлрiбпа торгilrля
Краiна-виробник: Постачальник (ALAMO WATER POLAND) Sp, z, о,о., Zielonki. ul.Waтszawska
29З,05-082 SlaTe Babice k/Warszauy, Poland Польцtа. Виробвичi площi в; еС, Китаi, США,
Бразилii, lнлii

ЗмвЕик експертпзи: ТОВ (АЙ-КОН), Украiпа, 0З115, NL КиiЪ, вул. Iвапа

КрамськоIо
/Котеlrьникова, 14/34, тел. +38 (044) 502 00 60, факс +38 (04,1) 502 00 61, код за СДРПоУ 401816з7

flaHi про коятракт Еа постачапЕя об'скта в Украiuу: KoIIтpal(т додаеться до док)меtlтдцii. що
супроводхус ваIIтах

Об'ект експертизи вiдповiдас встаЕовлеЕиN{ NIедичнllNt критерiям безпеки/показникаv:
пriграriiя хiмiчних речовиIl у NlодельЕе водtlе серс:lовиrце (аистипьована вода) не перевищу€
( {г/дNlr)| формальдогiду 0.1, ацетальдеriду 0,2, етилацетату 0,1 piBeHb запаху водLlих вIrтяхок
- до 1 бапу. Kojlip та прозорiсть бсз зпliн, приспIак - вiдс} гнiй. цо вiдповiдас виNlоt'аil Iнструкцii
,lГ! '1259-87 <Инструкции по санитарно-хпNtическо\Iу ltсследованиlо изделий и] полиrlерны\
\IaTepиajloв, предЕазначенных для исIlользоl}аllия в хозяйсlвеllrlо-пиIьевоN{ водос!lабr(епии);

СмПиН

42-12З-4240-86 <Савитарrrые пормы, Допустимые кQлItчества Nlиl-рации (ДКМ),

хtil\ltlческих всп{еств, вылеляюlI{ихся из по-{и}lерпых
пrtщеtsыми пролуктаNlи 1I Nlетоды их опредсJсяия))

и друrих

]IаLериaLiIов. коjtтактир)юпlих с

За

результатами деряавпоi санiтарпо-епiлеlviо-lогiчпоi скспертизti С)б;таднанrrя та
;vатсрiа-lи лля очипlснвя воли в систеNlд\ во.itопостачдll}Iя \ рiзних l,аJlузях про\lrtс]lових та
побутових об'ектах - Аксесуари з пjlасl'Nlас до обладпаппя лjlя фiльтрацi] вппIl. 1орговп\ \Iir|ob Clack, canatuTe. Eurotlol. Wavlэ СуЬеr вiдповiлыttть виплогiпt лitо.Iого caHit.rpltoTn 1JKoHol]ilBcTBll
yкpaiнrт iза уNlови дотрI.l\tалtllя BIjN{oI цього висновку Nloжyтb бlти вrrкористанi в заявлепiй сфсрi
застос),ваllпя.

Термiц придатцостi l гарантуеться виробЕиком

Illформацiя Iцодо етrtкетки. iнструкцii, прави,r 1ошо I аркуванIIя обов'язкове. Етикетка :l
iнcTpyKrticKl викорliстання та с(ладоNI I]адас,lься державвою \1овою. Висновок пе NIожс бYти
PI,Konlljla,]иli _]ля пск,а\lи (,]о,l.ивчи\ ,к,,(|(й об'i к'} elijl eplll rи,
ВисIrовок дiйсЕий: 5

Вiдповiлмьнiсть

за лотриплання випrоL цього висrtовку

вссс заявпt,tк.

Полъtlики бсrпсtи. якi lIi,],'lя'аюlь к.,lllролк\ на KopJoIli: 'u показllикэуи бc,t еьи lлч llоппс'я
jllодllЕи контроlпо пе потребуrо,r,ь. пiдпягаLогь стандз]]тtlоNl) liонтролю (вiз,vмьноN{у lа
доку]!fснтаjlьно\lу)

Показники безпеки. якi пiдляIають ltоllтролlо при lrитяопlу офорпrленпii пilлягаt
санiтарво-епilеr,riо:lог!чному rоrrроjrlо Е

]1еРЯ.IRНПNI\

П.lочlIий Iсгн.,снl,й j:]llilзрно-сп'Jеviо,'lоl1,1ниi нd1.1ь_] lJiйсн.о,,ь(я lll lнп 1 ви\lсll]\1,1 l]Lo,n
BticHoBKy: Hi1 об'сктах державноl'о санiтагно-епiдеrt]о,lогiчнс,го l]хгляду за Bc,tillloBлeEllN{ll
,6сгit.rttt,я.
вl,ьогисIalнн' ldс,оj)lJJ]llIя,
\Ic lи lllиllи
криrсрiяl,и
d<rгскlt.
)\loBi]\lY
{]l
пpolpa\la
транспортуваltlrя! утилiзаrtii i зrшценЕя У обсязi та З псрiодичrtiс'по. вtlзначени\lt1
iIlсuеjо,),вilнtlя у вiлповiдностi з чинЕим санiгарниlt законодавством
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