
МIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАIНИ

ДЕРЖАВНА САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА СЛУЖБА

MiHicTepCTBo охорони здоров'я Украi"ни

(назва установи)

01601 м.КиIв, вул.грушевського, 7
(мiсцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

А.А.Григоренко

Впсновок державно} санiтарно-епiдемiологiчно}експертпзп

вiд :J О, о r:;, 2009р. NQ 05.03.02-03/ У r; ~ -'1 -1

Системнi труби з нержавiючоi" сталi не iзольованi та iзольованi з пiдвищеними вимогами до гiгi€ни

торгових марок: NiгоSап®(серiя 9000), NiroSan®- Есо, NiroSan®- Flex, NiroSan®- F, NiroTherm®;
Труби з оцинкованоi"сталi не iзольованiTOprOBoi' марки: SANHA® - ТЬегт (серiя 24000)

(об'(h'Та експертюи)

код за УКТЗЕД: 7306
(код за ДКПЛ, КОД за УКТЗЕД артикул)

ДЛЯ водопроводiв, газопроводiв, систем опалення та промислового використання,охолодження,

стисненого повiтря, СОЛЯрRИХ систем

(сфера застосування та реалiзацii об'(кта експертизи)

«SANНA Kaimer GmbH & Со. KG». 1т Тее1ЬгисЬ80, 45219 Essen, Germany, Нiмеччина,
(кра;'на, виробник,адреса, м;сцезнаходження, телефон, факс, Е-та;1, WWW)

«8ANHA Kaimer GmbH & Со. KG». 1т Тее1ЬгисЬ80, 45219 Essen, Germany, Нiмеччина ,
(ЗaЯ1lНИК експертизи, адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, Е-та;!, WWW)

(дан; про контракт на постачання об'(кта експертизи в YкpaiHY)

Об'СКТ.експертизи вiдповiда€ встановленим медичним критерiям безпеки 1показникам:
мiграцiя шкiдливих речовин не повинна перевищувати Ух ДКМ: формальдегiду - О,] мт/дмз , метилового спирту

- 0,2 мг/дмЗ , iзолропилового спирту - О,] мг/дмЗ , iзобутилового спирту - 0,5 мг/дмЗ , етилацетату-О, 1; гексану
-0,1 мг/дмз, гептану-О,I мг/дм З , свинЦIO - 0,03 мг/дмЗ, мiдi - I мг/дм', цинку -1 мг/дм'; кадмi:ю - 0,001,
Водопровiдна вода пiсля контакту з трубами повинна вiдповiдати ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая" та

ДСанПiНу 136/40-97
(критерii' безпеки / показники)

Необхiдними умовами використання Iзастосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii', знищення

€:

ДотримуватисьрекомендацШвиробника

(особливоcтiумов використання, застосування,збер;гання,транспортування,утил;зацii,знищення)

За результатамидержавноi'санiтарно-епiдемiологiчно!експертизиСистемнi труби з нержавiючоi"сталi не

iзолъованiта iзолъованiз пiдвищенимивимогамидо гiгi€ни торгових марок: NirоSап®(серiя9000), NiroSan®
Есо, NiroSan®- FJex, NiroSan®- F, NiroThenn®;
Труби з оцинковано!сталi не iзольованi ТОРГОВОУ марки: SANНA® - Therm (серiя 24000) , за надавим



заявником зразком вiдповiда( вимогам дiючого caHiTapHOrO законодавства Украi'ни i за умови дотримання вимог

цього висновку може бути використаний в заявленiй сферi застосуваяня.

TepMiH придатноетi:

(iнформацiя ЩОДО етикетки, iнструкцiя, правнла ТОЩО)

Виеновок дiйений до: 30.07.2014 р.

Вiдповiдалънiсть за дотримання вимог цъого висновку несе заявник.

При змiнi рецептури, технологii' виготовлення, яхi можуть змiнити властивостi об'(кта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'(кта експертизи

даний висновок втрача( силу.

На кордонi санiтарно-епiдемiологiчного контролю за показНИ1<ами безпеки не потребуютъ

(показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi)

при митному оформленнi вантажу санiтарно-епiдемiологiчного контролю за показниками безпеки не

потреб,,-УЮ~Т_Ь -:-__--::-__--:---,--- -:-_----:-: _
(показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi)

Поточний державний еанепiднагляд здiйеню(тьея згiдно з вимогами ЦЬОГО виеновку: При

використаннi/реалiзацi'i пiдлягають вибiрковому державному санiтарно-епiдемiологiчному нагляду за

дотриманням вимог даного висновку та чинного саяiтарного законодавста.

(показники безпеки, якi Здiйснюються при поточному державному санепiднаглядi)

Санiтарно-епiдемiологiчна станцiя Державного

управлiння справами

Протокол експертизи

м.КиIв, вул.заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, мiсцезнаходження,телефон, факс, Е-шаil, WWW)

.N!! 4147 вiд 30.07.2009р.

(N~ протоколу, дата ЙОГО затвердження)

Керiвник експертноi" KOMicii' Гаврильченко Олена feopri'lBHa
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