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з чорних металiв для систем водопостачання та опаленця (згiдно з додатком

УкТЗЕД: 7306; 7307; 7309; 7310
(ход за

ДКПЦ

код за УКТЗЕД артпкул)

Ремонтно-будiвельнi роботи; реалiзацiя через оптову та роздрiбну торговельну MeperKy.
(сфера заотосування та реалiзацii об'сюа ек€пертпзи)

BIANCHI F.LLI s,r.l., Iталiя, Viа Valle d'Oro 5,25065 Lumezzane S.S. (BS);
S.p.A._Societa Unipersonale, Iталiя, viа del Santo,242,35010 Limепа @D), ItaIy; FONDITAL S.p.A.,
Iталiя , Via Сеrrеtо,40, 25079 VОВАRГ[О (BS),Italy.

ZILMET

(щаiпа, виробник, адрес4 мiсцезнахом€япя,

те"lrеФон, факс, E-mail,

Www)

ТОВ (ЛЕОН CEPBIC ПЛЮС> , УкраiЪа, 08141 КпlЪська обл., Кпсво_Святошинський р-н., с,Петрiвське,
вул. Господарська, lA, код €ДРПОУ:30181253
(заявнпк експертизи, адреса, мiсцезнаходжевня, т€лефоfl,

факс, E_mail,

www)

Контракти: Bl вiд 11.02.2011 р - BIANCHI F.LLI s,г,l.;
22 вiд20,03.20|2 р._ ZILMET S.p.A._Societa UnipersonaIe;
FON-LEON 01/20l1 вИ 11.03.2011р, _ FONDITAL S.p.A.
(даяi про коmраI'т на постачання о6'€кга

експертизи в УФаiЕу)

об'ект експертизи вiдповiдае встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
мiграцiя шкiдливих речовиц у воду не повинна перевищlвати ,ЩР, а саме: залiза - 0,З мг/дм3, мiдi - 1 мг/дмr,
хрому - 0,05 мг/дм3, нiкелю - 0,1 мг/дм' вiдповйно до ''ИЕструкции по санитарно-химическому исследованию
изделий

из

полимерных

материалов,

предназначенных

водоснабжении и водном хозяйстве", N9 4259-87

дJтя

использования

в

хозяйственно-питьевом

(критерii безпекя / показяики)

Необхiдними умовами використання /застосування, зберiгання, транспортувацня, утилiзацiЦ знищення
с:

При використаннi дотриNfуватись рекомендацiй виробника.

(особливосгi умов влкористання. застосуванвя, зберiгаяцr, таяспорryвапitя,

}тшiзацil

знищення)

За результатами ДержавноТ санiтарНо-епiдемiологiчноТ експертизи Трубки cTMeBi та вироби з чорнrх MeTMiB
для систем водопостачаннJI та опалення (згiдно з додатком до Висновку), за наданим зfu{вником зразком
вiдповiдас вимогам дiючого санiтарного законодавства Украiни i за )л,lови дотриманнr1 вимог цього висновку
може бути використаний в заявленiй сферi застосlванrrя.

TepMiH прltдатностi: Гарантусться виробником
Маркрання вимагасться.
Висновок не може бли використаний для рекпами споживчж якостей виробу.
(iнформацiя щодо етйкеткп, iнструкцiя, правила тощо)

Висновок дiйсний до: 3t.03.20l8 р.

Вiдповiдальнiсть за дотриманЕя вимог цього висновку несе заявник.

при змiнi реuептури, технологii виготовлення, якi мохlть змiнити властлвостi об'екта експертизи або

сприtIинити негативний вlпив на здоров'я людей, сфери застосрання,
}мов застосуванIя об'екта експертизи
даний висновок втрачае силу.
(поtазвпкп безпеки, якi п;длrгають конФолю на кордонi)

пФ!r.ають коптроrrю fiри митному

Поточний деряtавний санепiднагляд здiйснюсться згйво з вимогами цього висновку; вiдповiдно до

"инстукции по санитарно-химиt{ескому исследовчlнию изделий из полимсрных материалов, предназначенных
для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве'', Ns 4259-87

0l033, м.Киiв, вул.Саксаганського, 75, тел.:
Iц)иймаJrьня: (044) 284-34-27, e-nail:
Державна Установа "Iнстицгт медицини працi

tlАМН Ук?аiни"

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертноi KoMiciT: (044) 289 -63 -94,
(вайменуваняя, мiсцезна{одхенвя, телефоя, факс, E_mail,

Протокол експертизи

Ng

www)

2306 вiд 03.03.2014р.

(М проmколу, дата його заттердr(ення)

Заступник голови експертноТ KoMicii

Захаренко M.I.

!о Висновку
а

|,0r.

Додаток
державноI санiтарно-епiдемiологiчпоI експертпзи

201'4 р.

трубки сталевi та вироби
Назва товару

J\b

05.0з.02-0зl

/ц ý / Ь

з чорних металiв для систем водопостачанпя та опалеяня

Трубки cTa,TeBi, xpoMoBaHi, прял,Ii
(для опалення)
Фiтинги з чорпих металiв, флапцi

CaHiTapHi розширювальЕi eMHocTi
CaHiTapHi розширюваJIьнi cMHocTi
CaHiTapHi розширюваJlьнi eMHocTi

Код

уктзЕд

Виробнпк

Контракт

7з06

BIANCHI F.LLI

7з07
7з09
7310
7310

ZILMET

S.p.A.Societa Unipersonale

22 вiд20.0З,2012 р.

FONDITAL S.p.A

FON_LEON 01/2011
вiд 1 1.03.201 1р

s.r.l.

В1 вiд 11.02.20l1 р.

Експертна комiсiя:
,ЩУ "Iнститут медицини працi АМн УкраiЪи'', 01033, вул. Саксаганського, 75,
тел.: прийма;lьня: (044) 284-з4-27, т/ф.:289-66-77 e-mail: yik@narru,kiev.ua
секретар експертноi KoMicii: (044) 289-6з -94, e-mail: testJab@ukT.net
Протокол експертизи:
Заступник Голови експертноi KoMicii

Протокол Nq 2306 вiд 03.03, 2014 ooKv
Захаренко М. I.
)

