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@consumer.gov.ua
ЗАТВЕРДЖУЮ
и

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологіч
від " I t "

2018 року

№ 602-123-20-3/ &

М

Об'єкт експертизи: товари побутової хімії в асортименті згідно додатку.
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із:

-

------------------------- *-----------------------------------------ггпгтттптг-------------------------------------------------------------------

Код за ДКПП. УКТЗЕД: 3402.__________________________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, оптовороздрібна торгівля.
Країна-внробник: Росія. ТОВ «Лаборатория «АйКью-Косметик», Росія. 127287, місто
Москва, вул. Башиловська, 15. Адреса виробництва: Росія, 140150, Московська область.
Раменський р-н. с. Виково, вул. Аеропортовська. буд. 14.
(адреса місцезнаходження. телефон, факс. L-mail. всб-саПі)

Заявник експертизи: ТОВ «Міст Плюс» Україна. 03150, м. Київ, вул. Тверська, будинок
№ 2, літера А. код за ЄДРПОУ 32008828.
(адреса, місцезнаходження.телефон, факс, t-m ail. вео-саПт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, шо
супроводжує вантаж.___________________________________________________________
Об'єкт
експертизи
відповідає
встановленим
медичним
критеріям
безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації,
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю)
наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст
хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (середня
добова). мг/мЗ: формальдегіду - 0,003: спирту етилового - 5; спирту пропилового - 0.3:
натрію гіпохлориду - 0.1; кислоти лимонної - 0,1. При застосуванні засобів при
максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання
залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0.15
мкг/см2, залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР (мкг/см2) на
тканинах - 5,0; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах

----------т------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------(мкг/см-) на тканинах - 0,15; міграція поліфосфатів у водне середовище не повинна
перевищувати 8,0; СПАР - 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати
подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри
людини 0 балів. Додатковий контроль змиваємості за величиною pH, одориметрія не
більше 2 балів, у відповідності із МВ № 4548-87 "Методические указания по санитарногигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработкт изделий,
контактирующих с пищевыми продуктами", СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила
и нормы
по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент
ЄС№648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31.03. 2004
року.________________________________________________________________________
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,
утилізації, знищення е: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за
результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у
супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи па
відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.__________
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: товари побутової
хімії в асортименті згідно додатку
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства
України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в
заявленій сфері застосування.___________________________________________________
Термін придатності: згідно маркування._________________________________________
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією
використання та складом надається державною мовою.______________________________
Висновок дійсний: п'ять років______________________________________________
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки
підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)._______________
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають
санітарно-еіпідеміологічному контролю на митній території України._________________
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з
вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду
за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування.
зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю,
визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним
законодавством України._______________________________________________________
Комісія з питань державної
м. Київ, вул. Заболотного, 15
санітарно-епідеміологічної
т. 526-55-32, факс 526-50-06
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами
№ 279

від

16.01.2018 о.

(№ протоколу, лата Пою заївердження)

Гаврильченко О.Г.
ідрне.'

(прізвище, ім'я, по батькові)
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