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(прiзвище, iм'я" по

об'ект е Бутси та к тм MIZLINO

виготовлений у вiдповiдностi iз -
Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6402

сфера застосування та реалiзацii об'скта експертизи: оптова
спортивне та повсякденне

та роздрiбна торгiвля , взуття

Виробник: МIZIЛNо CORPORATION (UK), MIZLrNO HOUSE, 612 READING RодD, WINNERSH
WOKINGHAM" BERKSHIRE, RG41 5нЕ, ENGLAND. U.K. А BRANCH оF MIZUNO
CORPORATION,A PUBLIC LIMITED REGISTERED IN OSAKA JAPAN BRANCH REGISTERED
IN ENGLAND NYMBER вR27З2 v.А.т. JфGB 3б2 5013 82. KpaiHa походження об'скта експертизи:
[ндонезiя, В'етнам, Китай

адресц мlсцезнаходження,

Заявник експертизи: ТоВкСПвЙс логIСТИк), УкраТна,03150.м.КиiЪ вул.Червоноармiйська,139
офiс 315/1, код за СДРПОУ З8924595

.Щанi про контракТ на постачаIIня об'скта в УкраiЪу: прямi контракти з
виро бником/по стачаJIьником
об'скт J"
PiBeHb мiграцii хiмiчних речовин у модельне водне середовище не бiльше .ЩКМ, (мг/дмr), а саме:
формальдегiдУ - 0,05; ацета,тьдегiду - 0,2i TiypaMy Д - 0,03; каптаксу, альтаксу 0,15;
iнтенсивнiсть запахУ не бiльше 2 балtв, стiйкiстЬ пофарбування: до "од" "iд 

0 до З,0 ба,тiв; до
кислотного поту - вiд 3 до 4,0 ба_пiв; до сухого тертя - вiд 0 до 4,0 ба,чiв; до мокрого тертя - вiд 2,0
до З,0 балiв; вироби не викликають неприемних вiдчуттiв, подразнarrп" -пiри вiдповiдно до
.ЩСанПiН з.з-182-2012 <Матерiали та вироби текстильнi, шкiрянi .i xyTpoBi. (icHoBHi гiгiеrтiчнi
вимогlI) та методичнИх вказiвоК <МетодиЧеские указаниЯ по гигиенической оценке одежды и
обуви из полимерных материалов> ]ф135З-76 вiд З 1 серпня \976р.
НеобхiднИми умовами викоРистання/ЗастосуваIIня, зберiГання, трансIItrртування, утилiз:iцii,
знищення е:



При використаннi зазначеноi продукцii необхiдно дотрим}ъатись рекомендацiй вiд виробника.

за результатами державнот санiтарно_епiдемiологiчнот експертизи: Бутси та кросiвки тмMIZLINO за наданиМ заjIвникоМ комплектом документiв, вiдповiдЬr" вимогilм дiючогосанiтарного законодавства УкраiЪи i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути
використанi в заявленiй сферi застосування.

Те гаранту€ться виробником

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii,
вимагаються. Висновок не може бути
експертизи

етикетка та iнструкцiя
для реклами споживчих

правил тощо:
використаний

з використання
якостей об'екту

Висновок дiйсний: 5 poKiB

вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цьог0 висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки дJuI здоров'я
людини контролю не потребують.

показники безпеки, якi пiдлягають контролю при
сан1 пiдемiологiчному ко на митнlи те

поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цьоговисновку: виконання умов Rикористання

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноТ
експертизи
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