ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ З ПИТАНЬ
БЕЗП:ЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
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Об'ект експертизи: Клейова сумiш для мiнераловатних та пiнополiстирольних плит ПСТ-114
виготовлена у вiдповiдн'остi iз - ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будiвельнi матерiали. Сумiшi будiвельнi
cyxi модифiкованi. Загальнi технiчнi умови»
Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 26.64.1О
Сфера застосування та реалiзацi1 об'екта експертизи: Будiвництво
Виробник: ТОВ «Виробнича компанiя «ПОЛIПЛАСТ», юридична адреса: Украi·на, 03150, м. Киi'в,
вул. Анрi Барбюса, 11/2; фiзична адреса (адреса виробництва): Укра1на, 07400, Ки1вська обл., м.
Бровари, вул. Металургiв, 4, тел: (044) 331-59-21, polyplastOl@ukr.net, poli-plast.ua.
(адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-ma1I, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Виробнича компанiя «ПОЛIПЛАСТ», юридична адреса: Укра1на,
03150, м. Ки1в, вул. Анрi Барбюса, 11/2; фiзична адреса (адреса виробництва): Укра1на, 07400,
Ки1вська обл., м. Бровари, вул. Металургiв, 4, теш (044) 331-�9-21, polyplastOl@ukr.net, poli
plast.ua, код за €ДРПОУ 30466728
(адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
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Данi про контракт на постачання об'екта в Укра1ну: Продукцiя власного виробництва · '�J���:�:
Об' скт експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
Вмiст шкiдливих хiмiчних речовин у повiтрi робочо1 зони не повинен перевищувати ГДК, а саме:
пилу цементу- 6 мг/м3 , IV клас небезпеки, а, Ф; вапна- 6 мг/м3 , IV клас небезпеки, Ф; крохмалю
- 1О мг/м3, IV клас небезпеки, а; кремнiю дiоксиду кристалiчного- 1,0 мг/м3, 111 клас небезпеки,
а, Ф; концентрацiй аерозолю целюлози - 10 мг/м3, IV клас небезпеки, а вiдповiдно до СН 4617-88
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ
12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны». Ефективна питома активнiсть природних радiонуклiдiв Аеф
- не бiльше 370 Бк/кг вiдповiдно до НРБУ -97 «Норми радiацiйно1 безпеки Укра1ни. Державнi
гiгiенiчнi нормативи»; мiграцiя хiмiчних речовин в атмосферне повiтря (не бiльше, мг/м3): пилу
неорганiчного, з вмiстом дiоксиду кремнiю (ГДК с.д.) - 0,1; целюлози (ОБРд) - 0,03; пилу
неорганiчного, з вмiстом дiоксиду кремнiю (ОБРд) - 0,3; рiвень запаху не бiльше 2 балiв

