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об'ект експертизи: Засоби мийнi для догляду за транспортними засобами торговельних марок:АрктикА/АRктIкА, лЕдокОл/LЕDоСооi-,, u,uno* беi зазначення торговельноТ марки згiдttо
з долатком до Висновку

ВиГоТоВлений У вiдповiдностi iз ТУ У 24.5-З18266з6-005:2009 (зАсоБи мийш для догJIядуЗА ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ. ТЕХНIЧНI УМОВИ)

Код за ДкПП, УКТЗЕД, артикул: 20.4l.з2

Сфера застосування та реа-гliзацii об'скта експертизи: Для догляДУ за автотранспортними засобами;оптова та роздрiбна торгiвля

Виробник: ТЩВ KTxopiBcbKe>, УкраiЪа, 09050, КиiЪська обл., Сквирський район, с. TxopiBKa,

ll#лj'l"1i:З_Т"19.:-?, ^(944)* 
4 З7 20 (адреса виробництва; 09050, киiъська обл., сквирськлtй

район, с. TxopiBKa, вул. Лiсова,32)
(адреса, пл iсцезнаходдilli{ тс

(адреса, мlсцезнаходкення,

Необхiдними умовами викорlrстання/iастосування, зберiгання, трансlIортування, утилiзацiТ,знIlщення €:

BMicT шкiдливих хiмiчних речовин у повiтрi робочоТ зони не повинен перевищувати l'RК, а са},{е:спирту етилового - l000 мг/м', IV клас небезпеки, п; спирту iзопропипЬ"о.о - 10 мй., III класнебезпекИ, п; ПАР - 5 мг/мЗ, III клаС небезпеки, ?; лугiв йкr.гх - 0,5 мг/мз, I[ клас небезttеки, аВiДПОВiДНО ДО НПАОП 0.00-8.11,12. "ВИМОГи до роЬоrодавцiв щодо захисту працiвникiв вiдшкiдливого впливу хiмiчltих ре,Iовин", затвердil(еrrо ъuп*ом МНС Украiни вtд22.ОЗ.2012 року JФ627, ЗаРеССТРОВаНО В MiHicTepcTBi юстицii Укратни 10 квiтня 20]^2р. за лъ 52|l2о8з4,!овiдникагiгiеrriчних та еколоI,iчних нормативiв в об'ектах довкiлля пiд р.дuпцi.. Трахтенберга I.M.,ЯВОРОВСЬКОГО О.П., БОНДаРеНКО Ю.Г. - Черкаси: Вертикаль, видавець кандич с.г. - 2009. - 8б с.та законодавства, що дiс на територiТ УкраТrrи.



При використаннi зазначеноi продукцii необхiдно здiйснювати контроль за BMicToM шкiдливих
хiмiчних речовин у повiтрi робочоТ зони за узгодженими методичними вказiвками. Працiвники
повиннi бути ознайомленi з правилами технiки безпеки. Використовувати засоби iндивiдуального
захисту згiдно дстУ 72З9:2011 "Система стандартiв безпеки працi. Засоби iндивiдуального
захисту. Загальнi вимоги та класифiкацiя". Зберiгання, транспортування, використання продукцiТ
здiйснювати у вiдповiдностi з вимогами iнструкцiй виробника.

за результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчнот експертизи: Засоби мийнi для догляду за
транспортними засобами торговельних марок: АРКТИКА/АRКТIКА, ЛЕДОКОЛ/LЕDОСООL, а
також без зазначення торговельноi марки згiдно з додатком до Висновку, вiдповiдають вимогам
дiючого санiтарного законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку можуть
бути використанi в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гарантуеться виробником

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

правил тощо: етикетка та iнструкчiя
використаний для реклами споживчих

з використання
якостей об'екту

Висновок дiйсний: на TepMiH дiТ ТУ У 24.5-З1826636-005:2009 (ЗАСОБИ МиЙнI дЛЯ догляду
ЗА ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ. ТЕХНIЧШ УМОВИ)

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: контролю не пiдлягае

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: контролю не пiдлягас

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагJuIд здiйснюеться згiдно з вимогами цього
висновку: виконання умов використання
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Додаток до Висновку державноi сапiтарно-епiдемiологiчноi експертшзrr

NsбО2-12З-20-|l 5ъilьiд /) ф 2019р.

1. Омивач скла (концентрат)
2. омивач скла
З. Засiб дJIя зняття бiтумних плям (антiбiryм)
4. Очисник слiдiв комах
5. Автошамгryнь (концонтрований)
6. Автошампунь з воском (концентрований)
7. Перетворювач iржi
8. Очисник скла (концентрат)
9. очисник crula
l0. Полiроль дJIя кузова
1 l. Полiроль для пластика та гуми
l2. Активна пiна (концеrпрат)
13. Очисник саJIону автомобiля
14. Засiб для хiмчистки салону
15. Сшlоомивач
l6. Рiдкий BicK
l7. Очищувач кузова
18. Очищувач ryми
l9. Очищувач дискiв
20. Очищувач ковпакiв
2 l. Унiверсальний очищувач
22. Активна пiна (готова до використання)
23. Очишrувач шкiри
24. Очищувач двиryна
25. Полiроль дJIя пластика
26. Розморокувач замкiв
27. Розморожувач скJIа
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