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об'ект експеDтизи: AlпoMiHieBi композитнi панелi ALPOLIC/fr, ALPOLIC А2

виготовлении у вrдповrдностl lз -

Код заДtПП, УКТЗЕД,

Сфера застосування та реалiзацii об'екта експертизи: Булiвничгво - облиIцованнJr фасадiв будiвель,

реалiзацiя через огIтову та роздрiбну торгiвлю

Краiна-виробник: Нiмеччина, "Mitsubishi Polyester Film Gmbfi", Kasteler 45, Wiesbaden, 6520З, Gеtтпапу,
tel.: +49 6|| 962 З442, www.alpolic.com
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Заявник експертизи: ТОВ "IНЖИНIРИНГОВА КОМIIАНIЯ "АJЕОТАЛ", УкраiЪа, 0З148, м. КиТв. вул.
ГItленична, 9, тел.: +38 044 З64 19 67, www.alutal.com.ua, код за еДilОУ з86494зб

Щанi про кокгракт на постачання об'скта в YKpa'r'Hy: контракт J\Ъ МРГ201 бАL5 вiд l3 червня 2016 р,

Об'ект експертпзп вiдповiдае встаЕовленим медпчним критерiяьт безшеки/показнпкам:
Мiграцй хiмiчних речовин в атмосферне повiтря (Д, не бi.,rьше, мг/мЗ): формальдегiд5, - 0.00З,
акрилонiтриJry - 0,03, BiHirry хJIористого - 0,005, piBeHb запаху - 2 беtи вiдповiдно до .ЩСанПiН tj.2,1-181-
2012 "Полiмернi та полiмервмiснi матерiали, вироби i консруrщil_ rцо застосовуються у будiвr;ицтвi та
вirробницгвi меблiв. Гiгiснiчнi вимоги". Ефективна питома активнiсть гii]иродних радiоrгус-пiдiв - не бiльше
З1l0 Бк/кг згiдно з НРБУ -97 "Норми радiацiйноi безпеки УкраiЪи. ,depжaBHi гiгiенiчнi нормативлt" та ДБН
В.1.4-2.01 "СРББ. Система норм та правил знюкенЕя рiзня iонiз},}очих випромirповttнь Il]иродних
радiонуклiдiв в будiвницгвi. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'ектiв будiвництва".
Необхiднимп умовами використанпя/застосування, зберiгання, транспортування, ;утилiзацii',
знищення €:
При вlжорисгаr*ri зазначеноiпродrкчiiдотрIдлуватрrсь рекомендаlliй виообника.

За резупьтатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi е.iспертrtзl,i Алюмiнiевi композиттli панелi
ALPOLIC/fr, ALPOLIC А2 за наданою заявником док)rментацi:.о та зр{вками вiдповiдшоть вимогвр!
дiючого санiтарного законодавства Украihи i за умови дотриманц_я вимог цього висновку мохt,)"Iь буtи
використанi в заявленiй сферi застосування.



Iнформацй щодо етикетки, iнструкrдir, правил ющо мар ання обов'язкове. Висновок
викооистаний для реrutами споживчих якостей об'сктч 

"*"r".rrrr"r"

Вiдповiдальнiсть за дотриманнrI вимог цього висновку несе зЕUIвник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за покz}зникаJчIи безпеки дJUI здоров.я людини

поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього висновку:
ВиконzlнIUI vMoB викопIrстяннg

.Щержавна установа "rнстицп
медицини працi EIAMH УкраiЪи'' 0l0ЗЗ, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, 75,

тел. : приfoлальIlrl: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii:

(Nэ проюколу, дата йою затвердrtення)

засцrпник Голови експертноi koMicii,
завiлуючий лабораторiею випробрань
транспортних засобiв та прол;rкцii
маrпцц9ýуд16д111.1

.ЩУ "IHсTKTyT медицини працi НАМН УкраiЪи''
м.п.

Захареiпсо M.I.

висновок дiйсний: 5 poki


