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висновок 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

ВІД "1.3 "_()~Ч _ _.... 2019 року № 602-123-20-1/ 1'7~Г 

Об'єкт експертизи: ПРИСТРО! ПОВОРОТЮ, ВІДКИДНІ І ПОВОРОТНО-ВІДКИДНІ ДЛЯ ВІКОННИХ 
ТА БАЛКОННИХ ДІJЕРНИХ БЛОКІВ ТМ AXOR СИСТЕМИ "KOMFORT LINE к .. ~" 

виготовлений у відповідн«кТі із: ДСТУ Б В.2.6-39:2008 "Пристрої поворотні, .відкидні 1 поворотно-

від:кидві дл.я: вік~ та балконних двернІОt блоків. Технічні умови" J -

КодзаПКПП, УКТЗЕ1f$J?тикул; 25.72.14-49.00; 830241 00 

Сфера застосуванни та І*ІJІЇзації об'єкта експертизи: Виробницrво будіве.JІьних металевих конструкцій і 

частин констр,у~щіі _ '~ ? r- ,,"tf 
- ~-·~ ~-->-- ~ .з 

Країна-виробник: ТОВ "АКСОР ~ТРІ" , Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, тел./факс: 
(056) 794 07 66, E-mail: info@axorindustry.com, Веб-сайт: www.зxorindustry.com, код за ЄДРПОУ 37806217; 
адресавиробництва:49041,м.~, пр.Праці,32 

(~ .. юцезицоджеНЮІ, телёфон, факс, e-ma1t, вёб-ёайт) 

Заявник експертизи: ТОВ "АКСОР ІНДАСТРІ", Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, 
тел./факс: (056) 794 07 66, E-mail: info@axorindustry.com, Веб-сайт: www.axorindustry.com, код за ЄДРПОУ 
37806217 ~ 

(а.їфёііі. ІІЮ.ІtеЗЦSХоджения, телефон, факс, e-matl, вёб-ёайт) 

Дані про контракт ва постачав• o6Jєk'J'a в Украіну: Вітчизюmе виробницrво 

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріJІм безпеки/показникам: 

Рівень міграції у атмосферне повітря хімічних речовин (ГДК с.д. , не більше, мг/м3): гексаметилендіаміну -
0,001 ; етиленглікоmо- 1,0; капролактаму- 0,03 ; формальдегіду - 0,003; ацетальдегіду-0,01 ; етилацетату-

0, І ; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до ДСанПіН 8.2 . 1-18І-2012 "Полімерні та 
полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівницrві та виробництві меблів. 
Гігієнічні вимоги". 

Необхідними умовами використаннSІІзастосуванни, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника. 



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ПРИСТРОЇ ПОВОРОТНІ, ВІДКИДІ-П І 
ПОВОРОТНО-ВІДКИДНІ ДЛЯ ВІКОННИХ ТА БАЛКОННИХ ДВЕРНИХ БЛОКІВ ТМ AXOR СИСТЕМИ 
"KOMFORT LfNE К-3" за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного 
законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій 

сфері застосування. 

Термін придатності : гарантується виробником 

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не 

може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи 

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.6-39 :2008 "ПРИСТРОЇ ПОВОРОТНІ, ВІДКИДІ-П І 
ПОВОРОТНО-ВІДКИДНІ ДЛЯ ВІКОННИХ ТА БАЛКОННИХ ДВЕРНИХ БЛОКІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" 

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. 

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника 

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника 

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: 

виконання умов використання 
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Протокол експертизи № 13 83 від І О квітня 2019 року 
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Заступник Голови експертної комісії, 

директор Державної установи "Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України" Чернюк В.І. 

м.п. 


	Scann001-1.pdf
	Scann001.pdf



