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об'скт е зи: Наколtiнник ТМ MIZUNO

виготовлений у вiдповiдностi iз -
Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9506

Сфера застосування
вико ву€ться для

та реалiзацiI об'екта експертизи: оптова та РозДРiбна торгiвля
захисту

Виробник: MIZLrNO CORPORATION (UK), MIZLINO HOUSE, 612 REдDING 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 вю732 v.А.т. J\ъGВ з62 501З 82. КраiЪа походження об'екта експертизи:
Тайланд, Китай, Iндонезiя

(алресц мiсцезнаходясення,

ЗаявниК експертизИ: ТоВ<СПЕЙс лоГIСТИк), УкраiЪа, 0з150, м. КиТв, вул. Червоноармiйська,
1З9, офiс З 15/1, код за еДРПОУ: 38924595

щанi про контракт на постачання об'скта в Украiну: прямi контракти з виробником l
постачальником
Oб'сктекcПеpTиЗивiдпoвiда€BсTанoltлеIIIlммеДичнIIмкp"i
МiграцiЯ хiмiчниХ речовиН у модельНе водне середовиЩе (ЩКМ, дистильована вода, не бiльше,
мг/дмЗ), а саме: формаrrьдегiдУ _ 0,05; диметилтерефталату - 1,5; етиленглiколю - 1; капролактаму
- 1,0; гексаметиЛендiамiну - 0,01; ацеТальдегiду - 0,2; piBeHb запахУ не перевичус 2 балiв,
фарбування стiйке, вiдмарювання вiдсутне вiдповiдно до методичних вказiвок <гигиеническая
оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно-бытового и спортивно-
туристического нi}значения)). усср. М-во здравоохранения. - 1987; кСанитарно-химическое
исследование матеРиILIIоВ и изделий из них, преднiLзначенньIх для использования в средствах
индивидуа-шьной защиты)), Москва 1985. При KoHTaKTi зi шкiрою продукцiя не чинить
подразнюючу та алергенну дiю на шкiру людини.



Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii
знищення е:
При використаннi зазначеноi продукцiТ необхiдно дотримуватись рекомендацiй вiд виробника.

за результатами державнот санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Наколiнник Тм MIztINo за
наданим заявником комплектом докуплентiв, вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
законодаВства УкраiЪи i за умовИ дотриманНя вимоГ цьогО висновкУ можуть бути використанi в
заявленiй сферi застосування.

TepMiH п гарантуеться ви

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцiТ,
вимагаються. Висновок не може бути

правил тощо: етикетка та iнструкцiя
використаний для реклами споживчих

з використання
якостей об'скту

Висновок дiйсний:

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заlIвник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки дJUI здоров.я

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

людини к

Поточний
висновку:

державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього
мов використаннявиконання

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи

.Щержавноi установи кIнститут
медицини працi iMeHi Ю.I. Кундiева
Нацiональноi академiТ медичних Ha}zK УкраiЪи>
(найменування, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб]сайт)

01033, м. КиiЪ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi коплiсii
(Q44) 289-63 -94. e-mail : testlab@,ukT.net

(найменування, мiсцезнаходlкення, телефон, факс, E-mail, веб-саitг)
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