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Об'скт експертизи: Кепка, кепка з вiдкритим верхом, шапочка! снуд (манжет на шию) ТМ
MIZUNo

виготовлений у вiдповiдностi iз -

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Щержпродспоживслужби

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6505

Сфера застосування та реалiзацii об'екта експертизи: оптова та роздрiбна торгiвля , для
повсякденного вико

Виробник: MIZUNO CORPORATION (UK), MIZUNO HOUSE, б12 READING ROAD, WINNERSH
WOKINGHAM, BERKSHIRE, RG41 5нЕ, ENGLAND. U.K. А BRANCH оF MIZLINO
CORPORATION,A PUBLIC LIMITED REGISTERED IN OSAKA JAPAN BRANCH REGISTERED
IN ENGLAND NYMBER ВR27З2 V.А.Т. NgGВ 362 50|З 82. КраiЪа походження об'скта експертизи:
Тайланд, Китай, Iндонезiя

(адресц мlсцезнiжоддення, телефон, Факс, E-mall, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ<СПЕЙС ЛОГIСТИК), Украiна, 03150,м.Киiв вул.Червоноармiйська,139
офiс 315/1, код за еЩРПОУ З8924595

(адреса, мlсцсзн&\одкення, телефон, факс, E-mail, веб-саiлт)

Щанi про контракт на постачання об'скта в УкраiЪу: прямi контракти
виробником/постачальником
Об'скт експертизи вiдповiдас встановлеIIим медичним критерiям безпеки/показникам:
Мiграцiя хiмiчних речовиII у модельне водне середовище (ЩКМ, дистильована вода, не бiльше,
мг/дмЗ), асаме: форма_lrьдегiду - 0,05; диметилтерефталату - 1,5; етиленглiколю - 1; iнтенсивнiсть
Запаху не бiльше 2 балiъ, стiЙкiсть пофарбуванЕя: до водлr вiд 0 до З,0 ба;riв; до прання - вiд 3,0 до
4,0 балiв; до кислотного tloTy - вiд 3 до 4,0 балiв; до с}хого тертя - вiд 0 до 4,0 балiв; до мокрого
тертя - вiд 2,0 до 3,0 ба_пiв вiдповiдно до ДСанПiН 3.З-182-20|2 <Матерiали та вироби текстильнi,
шкiрянi i xyTpoBi. OcHoBHi гiгiенiчнi вимоги)). Продукцiя не чинить подразнюючоi та алергенноТ
дii на шкiру людини.
Необхiдними умовами використання/застосуванrrя, зберiгання, транспортування, утилiзаilii,
знищення с:



При використаннi зазначеноi продукцii необхiдно дотримуватись рекомендацiй вiд виробника.

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Кепка, кепка з вiдкритим
верхом, шапочка, снул (манжет на шию) тм MIZUNO за наданим заявником комплектом
документiв, вiдповiдаютЬ вимогаМ дiючогО санiтарногО законодавства УкраiЪи i за умови
дотримання вимог цього висновку можуть бути використанi в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi : гарантуеться виробником

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

правил тощо; етикетка та шструкцlя
використаний для реклами споживчих

з використання
якостей об'екту

Висновок дiйсний:

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

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

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягае державному
санiтарно-епiдемiологiчному контролю на митнiй територii

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього
висновку: виконання умов використання

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи

ЩержавноТ установи кIнститут
медицини працi iMeHi Ю.I. Кундiева
Нацiональноi академiТ медичних наук Украiни>
(найменування, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайг)

01033, м. КиiЪ, вул.Саксаганського, 75,
тел. : приймальня: (044) 284-З4-21,
e-mail : yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, мiсчезнаходдення, телефон, факс, E-mail, веб-саirг)

Протокол експертизи Jф21226 вiд 26 липня 2018 року
(Nо протоколу, дата його затвердкення)

Заступник Голови експертноi KoMicii,
директор ЩержавноТ установи
"Iнститут медицини працi iMeHi Ю.I. Кундiсва
Нацiональноi академiТ медичних наук УкраТни"

м.п.

.\

Чернюк B.I"


