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за наданим заявником зразком вiдповиа€ вимогам Еiючого санiтарного законодавства
УкраiнИ i за умовИ дотримання вимог цього висновку може бути використаний в
заявленiй сферi застосування
TepMiH придатностi: згiдчо з гарантiями фiрми-вироб,ника
Iнформачiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: Повинно б)чти чадане маркрання
вiдповiдно до вимог чинного законо

пертизи.
Висновок дiйсний на TepMiH дii ДСТУ EN 622-]:2006. Плити деревинноволокнистi. Технiчнi
умови. Частина 1. Зага;rьнi вимоги (EN б22-1:2003,IDТ)
вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цьогrr висновку несе заявник
пvказфики безпеки, яlсi пiдлягають контролю на кордонi: вiтчизняна прqд.укцiя
показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: вiтчизняна
продукчiя
поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно з вимогами
цього висновý вибiрково на вiдповiднiсть встановленим медичним критерiям безпеки
згцно з ЩСаНпiн. .8,2.1-1в1-2012 "Полiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i
конструкЦii, щО застосовуЮться У будiвницТвi та виробництвi меблiв. Гiгiснiчнi вимоги"; ГН
6.6.\-|20-2005 "ГiгiенiчниЙ норматиВ питомоi активносТi радiонуклiдiв (137)Cs та (90)Sr у
деревинi та продукцii з деревини"
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