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Об'скт експертнзн: Комплею парт i стiльцiв -трансформерiв NINGBO ERGOVIDA згiдно з додатком до
Висновку

виготовленi- у вiдповiдностi iз

ЕSgдLза дКПП, УКТЗЕд, артикул: 9403

Сфера  засто€уванm  тФ  реаг[iзацi.і-  об'€кm  ексI1сртнзн:  облаштування  навчаль_них  зактIадiв,  реалiзацiя

завод "Квазар",  е-mаil: gаmауuп.kiеv @gmаil.соm,kОд за' €дР1ЮУ 37726414
адреса> місцезнаходження` теле

данi про коI]тракт на постачання об'€кта в украiну: згiдно з контрактами на постачання
Об'скт ексI1ертнзи вiдповiдас встановленнм меднчнI[м критерiям безпекп/показнпкам:
Мiграцiя хiмiчних речовин в а"осферне повiтря (ГдК с.д„ не бiльше, мг/мЗ): формальдегiду -0,003 ; амiаку
-0,04; метанолу -0,5; рiвень запаху -2 бали вiдповiдно вiдповiдно до дСанПiН 8.2.1 -181-2012 "Полiмернi
та полiмервмiснi матерiа]Iи, вироби i конструкцi.I., що застосовуються у будiвниIгIвi та виробництвi меблiв.
Гiгiснiчнi вимоги"  та Шструкцii. 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных
материшов, предназначенных дл`я пр1"енения в строительстве и производстве мебели". Ефективна питома
акmвнiсть  природних радiонукjliдiв -  не бiльше  370  Бк/кг вiдповiдно до НРБУ-97  "Норми радiацiйноi
безпеки Укра.і.ни. державнi гiгi€нiчнi нормативи".
Необхiднпмн    умовамн    використанш/застосувапш,    зберiганш,    транспортуваЕ[ня,    утIілiзаці1.,
зн I] щен ш с : При використашЬ зазначено.і. продукцiТ дотр"ува"сь рекомендацiй вифбFжа

За   резу]1ьтатами  державно.і.  санiтарно-епiдемiологiчно`і.  експертизи   Комплеm   парг   i   стiльцiв ` --
трансформерiв NINGBO ERGOVIDA зт`iдно з додатItом до Висновку за наданою заявником докумеIггацiею
вiдповiда€  вимогам  дiючого  санiтарного  законодавства  Укра.і.ни  i  за  умови  дотримання  вимог  шього
висновку може бути використаний в заявленiй сферi застосування`
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Термiн придатностi: гарантуеться виробником

мацiя щодо етикетки, iнс кцi'l'. п авил тощо ма вання обов`язкове. Висновок не
може бути використаний для реклами споживчих якостей об.€кту експертизи

Внсновок дiйсннй: 5 рокiв

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: продукцiя вiтчизняного виробника

Показники безпеки, якi пiдjlягають контролю при митному оформленнi: продукцiя вiтчизняного виробника

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйсню€ться згiдно з вимогами цього висновку:
виконання умов використання
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додаток до Внсповку державно1. санiтарно-епiдем iоjтогiч ноY експертнзн
в;лд   .Wf   , 01 2018року № 602-123-2o-іі  #77

Перелiк компjтектiв парт та стiльцiв-трансформерiв

1.    Ергономiчнi парти-трансформери NINGBO ERGOVIDA  моделей:
С301;  С302;  С304;  С305;  С306;  С307;  А301;  А303;  А304;  А305;   В201;

В202; В203; В204; В205.

2.    Ергономiчнi стiльцi-трансформери  NINGBO ERGOVIDA  моде]1ей: С301; С302; СЗО4; С305; С306;
СЗО7; А301;  А303; А304; А305;   В201; В202;  В203; В204; В205.
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