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Об'ект експертизи: Блузки, сорочки та кофти, для жiнок або дiвчат ТМ MIZLIN9

виготовлений у вiдповlдностi iз -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6106

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

Виробник: MIZLINO CORPORATION (UK), MIZLJNO HOUSE, 612 READING RодD" WINNERSH
WOKINGHAM, BERKSHIRE, RG41 5нЕ, ENGLAND. U.к. ,ц BRANCH оF MIZIJNO
CORPORATION,A PUBLIC LIMITED REGISTERED IN OSAKA JAPAN BRANCH REGISTERED
iN ENGLAND NYMBER BR2732 V.А.т. J\ъGВ з62 5013 82. Краiна походження об'екта експертизи:
Тайланд, Китай, Iндонезiя

(алреса, мiсцезна"чоддення, те

Заявник експертизи: ТоВкСПвЙс лоГIСТИк), УкраiЪ4 03150,м.Киiв вул.Червоноармiйська,lЗ9
офiс 315/1, код за еДРПОУ 38924595

(алреса" пtiсцезнжо

щанi про контракт на постачання об'екта в Украiну: прямi контракти з
вир о бником/по стачаJ,Iьником

об,
Мiграцiя хiмiчних речовин у модельне водне середовиЩе (!КМ, дистильована вода, не бiльше,
мг/дм'), а саме: формальдегiдУ _ 0,05; диметилтерефталату - 1,5; етиленглiколю - 1; iнтенсивнiсть
запаху не бiльше 2 быiв, стiйкiсть пофарбування: дО води вiд 0 до З,0 ба,тiв; до прання - вiд 3,0 до
4,0 балiв; до кислотного поту - вiд 3 до 4,0 балiв; до с}хого тертя - вiд 0 до 4,0 ба,riв; до мокрого
тертя - вiд 2,0 до 3,0 ба,тiв вiдповiдно до ДСанПiн 3.3-1 82-20|2 кМатерiали та вироби текстильнi,
шкiрянi i xyTpoBi. OcHoBHi гiгiснiчнi вимоги)). Продукцiя не чинить,подразнюючоi та а,тергенноi
дii на шкiру людини.
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгаIIня, трансII0ртування, утилiзацii
знищення е:
При використаннi зазначеноi продукцii необхiдно дотримуватись рекомендацiй вiд виробника.



За резульТатамИ державноi санiтарно-епiдемiолОгiчноi експертизи: Блузки, сорочки та кофти, дляжiнок або дiвчат тм MIZLINO за наданим з{UIвником комплектом документiв, вiдповiдаютьВИМОГаМ ДiЮЧОГО СаНiТаРНОГО ЗаКОНОДаВСТВа Украihи i за умови дотримання вимог цього висновкуможуть бути використанi в заявленiй сферi.u.r6.уuu"*r".

обником

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцiт, правил тощо: етикетка та
вимагаються. Висновок не може бути використаний для рекламиекспертизи

1нструкцlя з використання
споживчих якостей об'ектч

Висновок дiйсний: 5 poKiB

вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки для здоров.ялюдини контро-цю не потребчють,

показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдляга€ державному

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

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи

.Щержавноi установи <<Iнститут
медицини працi iMeHi Ю.I. Кундiева
нацiональноi академiт медичних начк Украiъи>
(найменування, мrc

Заступник Голови експертноТ KoMicii,
директор .ЩержавноТ установи
"Iнститут медицини працi iMeHi Ю.I. Кундiева
Нацiона-пьноi академii медичних наук УкраiЪи''

м.п"
Чернюк B.I.

010ЗЗ, м. КиiЪ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-З4-27,
e-mai1: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii

(Nч протоколу, дата його затверлженф


