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Об'ект експертизи: Рукавички ТМ MIZLINO

N9602-12з -20-з/ .j ':) ?1.у i.;l

виготовлений у вiдrrовiдностi iз *

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 5116

сфера застосування та реалiзацii об'екта експертизи: оптова та розлрiбна торгiвля , Для
повсякденного використання

Виробник: MIZLINO CORPOR.ATION (UK), MIZLINO HOUSE, 612 READING ROAD, WINNERSH
WOKINGHAM, BERKSHIRE, RG41 5нЕ, ENGLAND. U.K. А BRANCH оF MIZLINO
CORPORATION,A PUBLIC LIMITED REGISTERED IN OSAKA JAPAN BRANCH REGISI.ERED
IN ENGLAND NYMBER вR27З2 V.А.т" JюGB з62 5о1З 82. КраiЪа походження об'скта експертизи:
Тайланд, Китай, Iндонезiя

Заявник експертизи: ТоВ<СПЕЙс лоГIСТИк), УкраiЪа, OЗ150,м.КиiЪ вул.Червоноармiйська,139
офiс 315/1, код за СДРПОУ 38924595

.щанi про контракт на постачання об'екта в Украiну: прямi контракти з
виробником/постачаJIьником
Об'скт.
МiграцiЯ хiмiчниХ речовиН у модельНе водне середовиЩ.lДКй, дистильована вода, не бiльше,
мг/дмЗ), асаме: формальдегiдУ - 0,05; диметилтерефталату - 1,5; етиленглiколю - 1; капролактаму
- 1,0; гексаметилендiамiну - 0,01; iнтенсивнiсть запаху не бiльше 2 балiв, стiйкiсть пофарбування:
до води вiд 0 до 3,0 балiв; до прання - вiд 3,0 до 4,0 балiв; до кислотного поту - вiд 3 до-+,Ь балiв;
до сухогО тертЯ - вiд 0 до 4,0 балiв; до мокроГо тертя - вiд 2,0 до 3,0 ба-lriв вiдповiдно до ДСанПiН
з.з-\82-2012 кМатерiали та вироби текстильнi, шкiрянi i xyTpoBi. OcHoBHi гiгiенiчнi вимоп{,,.
продукцiя не чинить подразнюючоi та алергенноi дii на шкiру людини.
НеобхiднИми умовами викоРистанrrя/Застосування, зберiгання, транспортування, утrrлiзацii',
знищення е:

При використаннi зазначеноi продукцiТ необхiдно дотримуватись рекомендацiй вiд виробника.



за результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчнот експертизи: Рукавички Тм MIzuNo занаданиМ заjIвникоМ комплектоМ документiв, вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
законодаВства Украihи i за умовИ дотримання вимоГ цього висновку можуть бути використанi в
заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi : гарантуеться виробником

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

lнструкцlя з використання
сrrоживчих якостей об'скту

Висновок дiйсний:

вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник"

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

показники безпеки, якi пiдлягають контролю при
са пiдемiологiчному ко на митнiй

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

Комiсiя з державноТ
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи
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