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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ З ПИТАНЬ
БЕзпЕчностI хАрчових продуктIв тА зАхисту споживАчlв
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об'ект ексflертизи: Обладнання та матерiаци для очищеЕня води в системах водопостачанrIя у
води (фiльтри.
рiзни* .а-пузях проNlислових та побутових об'ектах матерiми для фiльтрачii
N{арок - vontlon,
мспrбран", ,ембранотримачi, корпуси фiльтрiв iмембран) та аксесуари1 торIових
Wave cyber, Canature, clack, EmotTol
виготовлений у вiдповiдrrостi iз -

(обладнавня та матерiапrи
Сфера застосування та ремiзацii об'екта ексriертизи: за пр!значеtilIяМ
lму,]ях lро\tисловиl ]а поб) loBtlx
д-{я очиlценfiя водлt в системах водопостачаняя у рiзltи\
iбна rоDгiвля
об'ектах). оrIгово-ро
Краiна-виробник: Постачмьвик (ALAMO WATER PoLAND" Sp, z,o,o,, Zielonki, ul,Wfiszawska
zsз. os-oiZ Stare Babice k7yarszavr'y, Po]and Польша, Виробничi плоцi в: СС, Китаi, СШД,
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ЗаявIIик експертизй: ТоВ (АЙ_коLI)), УкраIfiа, 03115, лr, Киiв, вул, IBaHa

i'Котсльrlикова, 14/З4, тел, +38 (044) 502 00 60, факс +38 (0,14) sOz
адlй, !iсцвнпхопr€llнr,

З99.дqад€ДlДqУДlq

yкpaiнy: KollTpaKT додасться до
Данi про коЕтракт IIа постачапtiя об'сl(та в

док},]\IеIrтацii, шо
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Об'ск'г експертизи вiдповjдас встановленйI[ NIедични\{ критерiям безпеки/показникапl:
llepeBl{щyc
мiграчiя хiлriчвих речовин у модельIlе водне середовице (дистIIльоваЕа вода) Ее
piвeнb
(v.)лм')l затiза 0,], пriдi - i. tРормапьлегi.лу - 0,1. ацетмьдегiду - 0,2, етплацетату - 0,1
вiдсу,тнiй, цо
i"no*y ioonn* unro*on ло 1 бЪлу. колiр та прозорiсть без зпtiн, присмак
исследоЕаlIпю
вiдttовiдае виплоt,iпr IBcrpyKuiii No 4259-87 (ИЕструкции по санитарI]о-хйN{иrIескоItу
козяйственllов
изделий из поjl,iNlерЕь]х \lатериal,,Iов, прсдflазЕачеfiньD( лJIя использоваrtия
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питьсвоNI водосЕабrкении)l СанПиII 42-12З-4210-86 (Санитарньтс нор[rы. Допус,гrI]\ ые I(ojIlltleclBa
]\lиrрации (ЛКМ), хи]\{ических вспlсств, выделяюцllхся ]1з поJlll\tер]Iых и лрчI,их Nla,l,epl1ll,]lotl.
коЕтактIlруюцих с пищевыNIIi пролукта\lrI Tl ]!lетоды их определенrlя)

lJa

рсзч;тьтатаr,ти jlсрrкавноl'саltiтарнtl-епiдеьtiологiчtttli скспер,гlrзи Об,iiалхаllхя'm
\laTcpiмц дjlя оrпlшснЕя води в систеNIз\ воr]оп(lстачi]lllш 1 рiзrrиr. гzurlзях llроNlисло]]их ,1а
побутових об'сктах - Nlатерiмц.,Ijlя r!iльтрацiТ во:tи (фlrь'rрп^ I\IеNIбрапи, меN{бранотриNIачi,
корttуси фiльтрiв i лrепIбрап) та акссс),аги. торгових Nlaport - Vonhon! Wave Cybel, Сапаturе, Clack.
Еulоtrоl вiлповiлак)ть виvогапt лitочого caEiтapriolo заrсонодавства Украittи i з.r 1rttlBtL -lоtрипLlttlltч
BIiNIoI цього висновку vоп.уть бути вIlкористлIi в зaшвлснiii сфсрi застосування,

TepltiH придатпостi

:

rараптуеться виробrrrrкопt

lllфорNlацiя цодо е,1,1tкетки, irrcTpl,KItli. правпл тоLпо пIаl]кування обпп'язковс Етпкеткэ з
iнструкttiсю використаЕIlя та складоNI IIадасться державпоlо ftoaolo. BrrcrroBoK ле плохе б)"l и
Llиь,,ги(lаll,и

_],я peK,:l\lll (,,,l.ив,|,\чLо(Iейпб'iFl}'с\\'срlи,tIl,

Висповок дiiiслrlй: 5 poKiB
Вiдповiдацьнiсть за дотримаЕIlя вимог цього висЕовку песе змвЕик.
ПоказllLlки безхеки. як1 хiдjlягаlоl,ь коliтролю яа корлонi: за показвикаItrl бсзпски для здоров'я
пюдини контроjlю Ее поlре^\юlь, пi,ttяt.lкltь с,Jн_ldгlно\l\ ыпн,lrо tю lBirratbHovl tr
лок) ileI Iтальн оп{у)

] виNlогltNll1 ц],uIо
виспо]]кl: ха об'сктах дерriавного сuнirарlLо-спiдсrtiоlогi,lного наглялу за встановлентl\1ll
,l( lи,lнll\lи чдиtер:яrttt ;(lгеки.
\vnB1\lp викорисI.1llIIя ]aljIocvLlJjlllh, ,uерir.rlr,,я.
транспор'tувахпя. утилiзацii iзн1lцен]lя ) tlбсязi та з перiодичнiстrп. визнаlтсн!l\rи пpofpiltla]\1lt
ПоIочнтrй лерхtавний санiтарпо-спi.,tспttологi.lний

наг-rял злiйснюеться згiдно

ilзспектуванпя у вiдповiдностi з чиttниv саJliтарвипI закtlнсljцавс,r,воl,r YKparrrп,

ДерхавЕа устаЕова "hjстит}т
медиципи працi НАМН УкраiЪи"

010ЗЗ, м. КиiЪ, вул, Саксагмського, 75,
тел.: прийммьfrя: (044) 284-З4-2'7,
е-mаil: yik@nanu.kiev,ua;
секретар експерпtоi koMicii:
(044) 289-6З-94, e-mail: testJab@цkr.net
(найfi еяуваfiю,

мiсц*ваходхgхIя, телефоп, факс, e_mail, воб_са'lт)
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