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Об'ект експертизи: Пальта, накидки, плащi, куртки, джемпера, для чоловiкiв або хлопцiв ТМ
MIZUNo

вигOтовлений у вiдповiдностi iз -

пtдлис)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, 6101

сфера застосування та реалiзацiт об'екта експертизи: оптова та роздрiбна торгiвля, для
повсякденного використання 

_

Виробник: МIZIЛNО CORPORATION (UK), MIZIINO HOUSE, 612 READING RодD, WINNERSH
WOKINGHAM, BERKSHIRE, RG41 5нЕ, ENGLAND. U.K. А BRANCH оF MIZUNO
CORPORATtrON,A PUBLIC LIMITED REGISTERED IN OSAKA JAPAN BRANCH REGISTERED
IN ENGLAND NYMBER вю732 v.А.т. JфGВ з62 501З 82. Краiна походження об'скта експертизи:
Каплбоджа, Китай" Iндонезiя

(алресц мlсцезнаходкеtrня, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТоВ (СПЕЙС логIстИК>л, УкраТна, 03150. м. Киiв, вул. Червоноармiйська,
1З9 офiс З15l1, код за €ЩРПОУ: З8924595

адресц мlсцезнаходження, -mаl,

.Щанi про контракт на постачання об'скта в УкраiЪу: прямi контракти
виробни ком/постачальни ком
Об'ект експертизи вiдповiда€ встановлеItим медични}t критерiям безпеки/покаi""к"а*п
МiграцiЯ хiмiчниХ речовиН у модельНе водне середовиЩе (.ЩКМ, дистильована вода, не бiльше,
мг/дм3), а саме: формальдегiдУ - 0,05; диметилтерефталату - 1,5; етиленглiколю - 1; капролактаму
- 1,0; гексаметилендiамiну - 0,01; ачетальдегiду - 0,2; iнтенсивнiсть запаху не бiльше 2 балiв,
стiйкiсть пофарбування: до води вiд 0 до 3,0 ба;liв; до прання - вiд 3,0 до 4,0 балiв; до кислотного
поту - вiд З до 4,0 балiв; до с}хого тертя - вiд 0 до 4,0 балiв; до мокроГо тертя - вiд 2,0 до 3,0 ба,riв
ВiдпОвiдно до .ЩСанПiН 3.3-182-20|2 <Матерiали та вироби текстильнi, шкiрянi i xyTpoBi. OcHoBHi
гiгiснiчнi вимоги>. Продукцiя не чинить подразнюючоi та аJ,Iергенноi дiт на шкiру людини.
[Iеобхiдними умOвами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii,
знищення €:



При використаннi зазначеноТ продукцiТ необхiдно дотримув{lтись рекомендацiй вiд виробника.

За результатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноi _експертизи: Пальта, накидки, плащi,

куртки, джемперщ для чоловiкiв або хлопцiв тм MIZUNO за наданим заlIвником комплектом

д'фментi", вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного законодавства Украiни i за умови

дотримання вимог цього висновку можуть бути використанi в заявленiй сферi застосування,

Iнформацiя щодо етикетки, 1нструкц11,

вимагаються. Висновок не може бути
правил тощо:

використаний
етикетка та iнстрlкчiя

для реклами сIIоживчих
з використання
якостей об'екту

Висновок дiйсний:

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заJIвник,

показники безпеки, якi пiдлягають контролю на корлонi: за rrоказниками безпеки для здоров'я

людини не },ють.

Поточний
висновку:

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митноN{у оформленнi: пiдлягае державному

санiтарно-епiдемiологiчному контролЮ на митнiй територiТ

державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього

виконання умов використання

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноТ
експертизи
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