ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1. м. Київ. 01001. тел. 279-12-70, 279-75-58. факс 279-48-83,
e-mail: info@ dpss.gov.ua

ьішчнї£

ЗАТВЕРДЖУЮ

»ЦІННО,,-'

Г олова Держпродсйі
М агалейька В.В. //§

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи
"

1$" ‘І

2021 року

№ 12.2-18-1/

№
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Об'єкт експертизи: Плити пінополістирольні ANSERGLOB XPS
виготовлений у відповідності із: ДСТУ ЕМ 13164:2019 “Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з
екструдованого пінополістиролу (ХР5). Технічні умови (EN 13164:2012+А 1:2015. ЮТ“___________________
Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.21.41.20.00

______ ______________ ___________________________

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво та ремонт, оптова та роздрібна
торгівля
Країна-виробник: ТОВ “Аскона-Південь“. Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого
(ГоричаВеликого), буд. 2/1, тел.: (0552) 41-93-10, код заЄДРПОУ 24962264
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

—

—

—

-

-

Заявник експертизи: ТОВ “Аскона-Південь", Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого
(Горича Великого), буд. 2/1, тел.: (0552) 41-93-10, код заЄДРПОУ 24962264
-

—

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, c-mail, веЬ-сайт)

—

—

Дані про контракт на постачання об’єкта в Україну: Вітчизняне виробництво

____

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м3): стиролу - 0,002;
бензолу - 0,1; толуолу - 0,6; ксилолу - 0,2; етилбензолу - 0,02; формальдегіду - 0,003; рівень запаху не
перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 “Полімерні та полімервмісні матеріали,
вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги”.
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,
знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

утилізації,

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити пінополістирольні А ^Е Я О Ь О В
ХРБ за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства
України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері
застосування.

Термін придатності: гарантується виробником
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не_________________
може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Е1М 13164:2019 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з
екструдованого пінополістиролу (ХР5). Технічні умови (ЕІЧ 13164:2012+А1:2015, ГОТ“___________________
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника______________
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:
виконання умов використання__________________
Комісія для проведення державної санітарноепідеміологічної експертизи в особливо складних
випадках при державній установі «Інститут
медицини праці імені Ю.1. Кундієва Національної
академії медичних наук України»
Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21.
е-таіі: info@imtuik.org.ua:
\теЬ-сайт: ЬЧр//\у\у\у:іmtuik.org.ua

