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Об'скт експертизи: Плити деревинноволокнистi тип)z НВ
Еиготовлений у вiдп :2006, Плити деревинноволокнистi.
]gцццдi:ддовд-ýащццt "-t. Загальнi вимоги (ДN б22-1:200З. IDT)
Код за ДКПП 16.21.14

iti
Краiна-виробник: ЪОВ " ". Украiна. Iващо-Франкiвська обл.. Долинськlтй р-н. с
Вигода. в),r. Заводська.4 т. (+З80З477) 6 1441. rvrvrv.unip1.1,t.corrr.uir. код за СДРПоУ З0905968

(a;rpecr, пtiсtrезна\одженtIя. теlrефон, dlaKT, Елпаil, веб-сайт)

Заявник експертизи: ЪОВ "Унiилz;rr". УкраТна. lвано-Франкiвська обл.. Долинський р-н.
смт. Вигода. вул. Заводська.4 т. (*З80З477) 6 1441. ivц,rl,,rrniplyt.corn.ua. код за СДРПОУ

{aHi про контракт на постачаrrця об'сrtтir в УкраiЪу: вiтчttзняна лрод},кцiя
Об'СКТ еКСпертизи вiдповiда€ встRновленпLl медI{tIним критерiяпr безпекrt/поliазникilп{:
за BMicToM lпкiдливrrх речовин }, повiтрi. а саме концентрацiй: aMiaK}, ГДК 0.04 мг/мЗ
шlетанол}' l'ДК 0.5 мг/мЗ. формальдегiщz - ГлК 0.003 мг/м] }, вiдповiдностi до ДСаНПiН 8.2.1-
181-2012 "Полiмернi та полiлцервмiснi лrатерiали. вироби i констр)rкцii. rцо застосов},ються у

1вництв1 та iB, Гiгiснiчнi вимоги": iонуклiдч
(1]7)Сý - не виrце 740 Бк/кг у вiдповiдностi до ГFI б.6.i-1_20-2005 "Гiгiенiчний норматив
питомоi активностi радiон)rклiдiв (.1З7)Сs та (90)Sr }, деревинi та пцод)rкцiТ з деревини"
НеОбХiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
Утилiзаrтii'' знищенця с: необхiдно здiйснювати контроль за BMicToM шIкiдливих речовин у
повiтрi. rL calte концеiттрацЦJЬЕrмальдегiду. птетанол),. aMiaKy за РД 52.04.186-89
<l'уководство по контролrо загрязнения irтмосФерьu ,у вiдповiдностi до ДСаНI-IiFI 8.2.1-181-

2 "полiмернi та полiьtервмiснi вироби i констр),кцiТ. rцо застосовуються у
бУдtддццтвl та вироOницт цу
(1З7)Сs У вiдповiдностi до ГН 6.б.1-120-2005 "Гiгiснiчний норматив питомоi активностi
радiонуклiдiв (1З7)Сs та (90)Sr у деревинi та продукцir з деревини". Використання згiдно з
Iнстщrкцiсю виробника.
За реЗультатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизII Плити
деревинноволокнистi тип), НВ
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за наданИм заявниКом зразкОм вiдповiда€ вимогам Дiючого санiтарного законодhвства
УкраiнИ i за умовИ дотримаНня вимог цього висновку може бути використаний в
заявленiй сферi застосування
TcpMiH придатностi: згiдно з гарантiями фiрми-виробника
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкчii, правил тощо: Повинно б}rти надане маркуватrня

Висновок дiйсний на TepMiH дii ДСТУ EN 622-]:2006. Плити деревинноволокнистi. Технiчнi
умови. Частина 1, Загальнi вимоги (EN 622-1:2003, IDT)
Вiдповiдальнiсть за дотримаIIня вимог цього висновку несе заявник
показники безпеки, якi пiдлягають контролю ца кордонi: вiтчизняна прод.укцiя
показпики безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: вiтчизнялiа
продукцiя
Поточнийдержавний санiтарно-епiдемiологiчний Еагляд здiйснюеться згiдно з вимогами
цього висновку_вибiрково на виповiднiсть встановленим медичним Уритерiям безпеки
згцно з ЩСаНПiН 8.2.1-18|-2012 "Полiмернi та полiмервмiснi мiтерiали, вироби i
конструкЦii, щО застосовlТоться у булiвництвi та виробництвi меблiв. Гiгiенiчнi вимоiи''; ГН
6.6.1.120-2005 "ГiгiенiчниЙ норматиВ питомоТ активностi радiонуклiдiв (137)Cs та (90)Sr у
деревинi та продукцii з деревини"

itомiсiя з питань дер;кавноi caHiTapHo-
епiдемiологiчноТ експертизи <Лабораторii
промисловоi токсикологii Львiвського
нацiонального медичного унiверситету iMeHi
{енила Галицького>

Протокол експертизи

Заступник голови
експертноi KoMicii

79010 м. Львiв, вул. Пекарська, 69;
тел. +8(032) 260_09_06,

lrttp : //www. meduniv. 1viv. ua
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