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об'скт експертизи: Сорочки та сорочки з короткими рукавами, поло, футболки для чоJ]овiкiв або
хлопцiв ТМ MIZUNO

виготовлений у вiдповiдностi iз -

пiдшс)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6105

Сфера застосування та реалiзацii
стання

об'екта експертизи: оптова та роздрiбна торгiвля , Для
повсякденного ви

Виробник: MIZUNO CORPORATION (UK), MIZUNO HOUSE, 612 REдDING ROAD, WINNERSH
V/OKINGHAM, BERKSHIRE, RG41 5нЕ, ENGLAND. U.K. А BRANCH оF MIZIJNO
CORPORATION,A PUBLIC LIMITED REGISTERED IN OSAKA JAPAN BRANCH REGISTERED
IN ENGLAND NYMBER вR27З2 v.A.T. }lbGB з62 50|З 82. Краiна походження об'скта експертизи:
Камбоджа. Китай, Iндонезiя, Тайланд

(адреса, мiсцезнаходження, телефон,

Заявник експертизи: ТоВкСПЕЙс лоГIСТИк), УкраТна,03150,м.Киiв вул.Червоноармiйська,lЗ9
офiс 315/1, код за СДРПОУ 38924595

.Щанi про контракт на постачання об'скта
виробником/постачальником
oб'eктексПеpTиЗивiдпoвiда€BсTанoBЛенIIммeДичниМкpи'е
Мiграцiя хiмiчних речовин у модельне водне середовиЩе (ЩКМ, дистильована вода, не бiльше,
мг/дм3): формальдегiдУ - 0,05; диметилтерефталату - 1,5; етиленглiколю - 1; iнтенсивнiсть запаху
не бiльше 2 баsтiв, стiйкiсть пофарбува}Iня: до води вiд 0 до 3,0 балiв; до прання - вiд З,0 до 4,Ь
ба,тiв; до кислотного поту - вiд 3 до 4,0 балiв; до сухого тертя - вiд 0 до 4,0 балiв; до мокрого тертя
- вiд 2,0 до 3,0 балiв вiдповiдно до ЩСанПiн 3.3-182-20|2 кМатерiали та вироби тЪкстилiнi,
шкiрянi i xyTpoBi. OcHoBHi гiгiснiчнi вимоги)). Продукцiя не чинить подразнюючоТ та алергенноi
дiТ на шкiру людини.
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii,
знищення €:

в Украiну: прямi контракти з



При використаннi зазначеноi продукцii необхiдно дотримуватись рекомендацiй вiд виробника.

за результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: Сорочки та сорочки з
короткимИ рукавами, поло, футболкИ для чолоВiкiв абО хлопцiВ тм MIZIINO за наданим
заJIвником комплектом док}ъ{ентiв, вiдповiдаrоть вимогаМ дiючого санiтарного законодавства
УкраiЪИ i за умовИ дотриманНя вимоГ цьогО висновкУ можутЬ бути використанi в заявленiй сферi
застосування.

TepMiH

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

правил тощо: етикетка та 1нструкцlя
використаний для реклами споживчих

з використання
якостей об'екту

Висновок дiйсний: 5 poKiB

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе зzulвник.

показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за покiLзниками безпеки для здоров'я
людини не ь.

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

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

Комiсiя з державноi
санiтарно-епiдемiологiчноТ
експертизи

.Щержавноi установи кIнститут
медицини прачi iMeHi Ю.I. Кундiева
Нацiона-llьноi академiТ медичних Ha}uK УкраiЪи>
(найменування, мiсцезнаходдення, телефон, факс, E-mail, веб-сайг)

01033, м. Киiв, вул.Саксаганського, 75,
тел. : приймаJIьня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноТ KoMiciT
(044) 289-6З-94. e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, мiсцезнаходкення, телефон, факс, E-mail, веб-саiгг)
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