
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

вул.Б. Грiнченка, 1, м.Киiв,01001, тел. 279-\2-70,279-]5-58, факс 279-4В-ВЗ,
e-mail : info@consumer. gоч.uа
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об'ект експ зи: Алюмiнiевi композитнi панелi protibond

виготовлений у вiдповiдностi iз -

Сфера застосраrlня та реалiзацii об'екга експертизи: Будiвницгво - обпrr!оваяня Фасадiв
будiвель, рсалiзацй через оrrтову та роздрiбну торгЬrпо

КраiЪа-виробник: Кlтгй, "Shапdопg Golden Sunshine Building Materials Со., Ltd", No.1, Yihe five road, Linyi
Economic Development Zone, Соmрrеhепsiче Frее Тrаdе Zone, Shandong Province, China, tel.: +86_539_

Заявник експертизи: ТОВ "IIDКИНIРИНГОВА КОМПАНШ "АЛЮТАЛ", YKpaiHa, 03148, м. КиiЪ, вул.
Пшеничн4 9, тел.: +З8 044 364 19 67, www.alutal.com.ua, код за еЩРПОУ З86494Зб

Данi про контракт на постачанrrя об'екта в YKpa'r'Hy: контракт J\Ъ AL2017SG вiдZ7 березня 2017 року

Об'скт експертпзп вiдповiдас встаЕовJIеппм медхчцЕм крптерiям безпекп/показппкам:
ВеЛИЧИна ефективноi плггомоi активностi прлроднпr радiонуклiдiв не перевищуе 370 Бк/кг, що вiцlовiдае
вlлrлогам "НРБУ-97 Норми ралiачifoiоi безпеки УкраiЪи"
Необхiдппмп умовамп впкорiстаппя/ застосуваппя, зберiгаппп, траяспортуваппя, 1"тплiзацii,
зЕпщеппя е:
При вшсорисгаr*ri зазмченоi пр.цуюдii дотримуватись рекомендацiй виробним

За РеЗультатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Аrпомiнiевi компози:гнi панелi
Profibond За наданою зiшвником докумеЕгацiею вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного закоЕодавства
УкраiЪи i за умови дотрим:п+{я вимог цього висновку мощ"ь бута використанi в змвленiй сферi
застосування.



iH придатностi: гарантуеться виробником

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути
використаний для кпами споживчих якостей об' експертизи

Висновок дiйсний: 5 poKiB

Вiдповiдальнiоть за дотриманнrI вимог цього висновку несе зzulвник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за пок€tзниками безпеки для здоров'я людини
(вiзуальному та документальному)контролю не потребують, пiдлягають стандартному контролю

ПОКаЗНИКИ беЗПеки, якi пiдлягають коЕrроJIю при мипrому оформлеrшi: пiдлягають державному коIrгролю,
ЯКИЙ ЗДiЙСrПОеться посадовою особою когrгролюючого оргаЕу в зонах мrгного коЕгролю на мрrпriй
TepltTopiT УкраiЪи (KpiM пункгiв пропуску через мrгний кордон YKpai'rпr)

ПmОЧНИй ДеРЖаВНий Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйсrпоеться згiдно з вимога}rи цього висновку:
виконання умов використанЕя

Щержавна установа "Iнотитут
медицини працi НАМН УкраiЪи" 01033, м. КиiЪ, вул. Саксаганського,75,

тел. : приЙма.льня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi koMicii:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, мiсцезнаходження, телефон, факс, e-mail. веб-сайт)

Протокол експе J\Ъ 7465 вiд26 квiтня 201-7 року

Засryпник Голови експертноТ KoMiciT,
завiдуючий лабораторi€ю випробувань
транспортних засобiв та продукцiТ
машинобудування
ЩУ "Iнститут медицини працi НАМН Украiни"

м.п.

(Лi протокоJry, дата його затвердження)

M.I.


