


конструкці.і.,   що   застосовуються   у  будівництві   та  виробництві   меблів.   Гігієнічні   вимоги»;
Величина ефективно.і. питомоЇ активності  природних радіонуклідів  не   перевищує  370  Бк/кг в
ступені (-1 ), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційно'і. безпеки Укра.і.ни»
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізаці.і.,
знищення  є:  а)  перелік  необхідних умов,  які  забезпечують  попередження  можливого  ризику
впливу  несприятливих  факторів,  що  можуть  створюватися  при  використанні  вище  названо.і.
продукці.і.  у  заявленій  сфері  застосування  в  середовищі  життєдіяльності  людини,  необхідно
дотримуватися  вимог:  «Переліку  гранично-допустимих  концентрацій  хімічних  і  біологічних
чинників   в   атмосферному   повітрі   населених   місць»,   затвердженого о3.03.2015   року. Т.в.о.
ГолоВного  державного   санітарного  лікаря  УкраЇни.;   «НРБУ-97   Норми  радіаційно.і.  безпеки
Укра.і.ни»   б)   забезпечення   умов   зберігання   та   транспортування   продукці.і.   відповідно   до
рекомендацій виробника,  вказаних у супровідній документаціЇ в) утилізація і знищення відходів
повинні проводітись згідію вимог діючоЇ на даний час в Укра.йі нормативноЇ документаціЇ у сфері
поводження з відходами.

За   результатами   державно.і.   санітарно-епідеміологічноЇ   експертизи   Терасні   профілі
системи «ТеггаZа», «РаSSео», «Епtего Р1uS 2.0», «Епtего 2.0», «То1его», «ТеггаZа КаSSеttе»; опорний
рігель  /  UпtегkопStгuktіопSгіgе1;  фасадні  профілі  системи  «Stгuсtuга»;  вентиляційний  профіль  /
Luеftuпgsргоfіl  відповідають  вимогам  діючого  санітарного  законодавства  Укра.і.ни  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'язковеa Висновок не може
бути вико истаний для еклами споживчих якостей об'єкт експе
Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я
людини контролю не потребують

Показники безпеки,  які  підлягають контролю при митному оформленні:  підлягає державному
контролю,  який  здійснюється  посадовою  особою  контролюючого  органу  в  зонах  митного
контролю на митній територі.і. УкраЇни (крім пунктів пропуску через митний кордон Укра.і.ни)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього
висновку:   на   об'єктах   державного   санітарно-епідеміологічного   нагляду   за   встановленими
медичними      критеріями      безпеки,      умовами      використання/застосування,      зберігання,
транспортування,  утилізаціЇ і знищення у обсязі та з  періодичністю,  визначеними  програмами
інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством УкраЇнио
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