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Фб'скт експертизи: [||лак гранульов анпйв!д виробництва марганцевих феросплав!в

виготовлений у в1дпов1дност1 1з _техн1чними умов€}ми 19 у 08.1-001 186520-|24:20|7 к|{родукц!я
к форосплав|в ||А? (нзФ).

1{од за дкпп. уктзвд, артикул: \4.50.2з.800

сфер9. застосування та реа.тл!зац1[ об'скта експертизи: |[1лаки гранульован1 використовутотьо я длявиробництва бетонних армованих та неармованих вироб1в .' .'".щукц1й, ' 
..'.'й в якост1дренажного х в|дход1в, в якост1 лр|бногозаповн|овач вла1птування нижн|х тпар|вдорожнього заповн}овача, облаттттування

територ|й д ипок' д.]1я зворотн1х засипок виробок та засипки
трантпей при реконструкц![ та техн1чн|й рекультивац1| кар'ср1в, !ля п1дсипки при обмерзанн| дор1г 1
тротуар!в та 1нтпе.

1{ра!на-виробник: |{А1 кЁ1копольський завод феросплав1в>, 53200, м. г{1кополь, .{н!пропетровськаобласть, вул.Блектромет.шург|в, 310, тел.(0566) 654-059, фако (0566) 654-628'в-гпа!1: 0\6 пт{' согп.
ца' код 1{од за едРпоу 00186520.

. 
(алреса, м|оцезначодження' телефон, факс' е_гпа!!, веб-сайт)

3аявник експертизи: |1А? кЁ|копольський завод феросплав!в>, 53200, м. Ё|кополь, !н!пропещовськаобласть, вул.Блектромет{|"лург!в, 310, тел.(0566) 654-059, факс (0566) 654-628, в-гпа{1: 0\р пт[' сотп.
ца, код 1{од за €АРпоу 00186520.

{ан| про контракт на постачання об'екта в }кра!ну: в1тнизняна
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фозтпиреного контролто) наданого з[швником зр'вка об'скта експертизи 1]1лак щанульований



в1дноситься до 1-го класу застосуванъ|я за 1 моясе
вид|в буд1вництва без обме>кень (1 клас питом
\-54+7,|5 Бт</кг при норм1 370 Бтс/кг в|дпов| рясавн!
безпеки>>, дБн в.1.4-|.0\-97 к€истема норм та правил .""*."," р!вня |он1зулоних випром1нтовань
природних рад1онукл1д1в у буд1вництв|. 9сновн1 положення).
Ёеобхйними умовами використання/застосування, збер|гання' транспортування' утил!зац1!,зни[цення е: застосування 11]лаку гранульованого зг|дно з 1нструкц1ето виробника. |{рацтоточ1 повинн|
бути забезпечен| |ндив|дуатльними засобами захисту в1дпо]{дно до дсту 7239:2011 <€истема
стандарт|в безпеки прац|. 3аооби 1ндив1дуа_гльного з!}хисту. 3агальн1 вимоги та класиф1кац1я>.

1нструкц![ виробника.

3а результатами державно| сан|тарно-еп1дем1олог1чно| експертизи [||лак гранульов анпй в|д
виробництва марганцевих феросплав1в за наданото з{мтвником документац|ето та зр€шком
в1дпов!дае вимогам д}очого сан1тарного законодавства }кра!ни 1 за рлови дотримання вимог цього
висновку може бути використанпй в заявлен!й сфер1 застосування.

?ерм1н придатност1 : гарантуеться виробником.

1нформац!я щодо етикетки' 1нструкш1|' правил то о маркування обов'язкове. Бисновок не може бути
використаний для реклами споживчих якостей об'екту ексгтертизи.

Бисновок д]йсний; на терм!н д!т ту у 08.1-001186520-124:2017 к|1родукц1я вторинно| переробки в1д
виробництва марганцевих феросплав1в |!А? (нзФ).

Б|дпов1дальн1сть за мання вимог цього висновку несе з:ш{вник.

|1оказники безпеки, як1 п|дляга[оть контрол}о на пРоАукц:я в1тчизняного виробника.

|1оказники безпеки, як1 п1дляг€[оть контрол}о п и митному оформленн|: продукц!я в1тчизняного
виробника.

|[оточний
висновку:

державний сан!тарно-еп1дем!олог!чний нагляд зд1йснтоеться зг|дно з вимогами цього
мов викору1стання.виконання

.{ер:кавна установа "1нститут медицини
прац1 !м. }Ф.!.(унд1сва Ёац1онально] академ!|
медичних наук }кра!ни'' 01033, м. (и!в, вул. €аксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-з4-21,
е-гпа|1 : у|[@папш.[1ет.ша;
секретар експертно] ком1с1]:
(044) 289 -6з -9 4, е-гпа!1: 1езЁ1а6@ш}т.пе1

(найменування, м!сцезнаходження' телефон, оакс' е-гпа;:' вео-сшо
|1ротокол експертизи ]ч|ч 13065 в!д 18 кв1тня 2018

(}& протоколу, дата його затверлження)

3аступник [олови експертно[ ком1с1[,
директор ду ''!мп !мвн1}о.1. кунд1свА нАмн ''

м.п.
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