
дЕржАвнА сл}iкБА }трАiни з питАнь
БЕЗПЕЧНОСТI ЬРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТЛ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
вул. Б, ГрiнчеЕка, 1, м, Киiв, 0l00l, тел ,2'19-|2-70,2'79-7 5-58, факс 279-48-83,

е-mаiI : iпГо@сопsчmег, gov,ua

ЗАТВЕРД}СУЮ
Голова,Щержпродспохивс

дер,каRвоi caHh арlrо-епiдеrriол I

вlд 13 - OL .2617 ,.

Об'скт експертизи: Супер Аятiфом, РК - неiояяпй оргапосилiкатяий сурфактант
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N!]602-12З-]0-] lrlr_i

виготовлении у вlдповцвостt lз _

Кол за ДКI]Il, УК l'ЗЕЛ. артпкул: З9100000

Crilcpa застосr,вапня ra реаriзацi'i об'скта скспертизи: CiltbcbKe rослодарство Украiпltl в якосri
att I rlвспiнкlвача в баксlвих счмirпах

Краilrа-виробник: Evonik Goldschmidt СmЬН, Нiмеччина, Goldschmidtstrasse l00,,15127 Essen
(црфл \,0,.!Е\о,иеняi. ф]ПфоП. Фi,кaТ,,лпП,Пiбi

Возз'сднавня, 15,
t(од за €ДРПОУ:

Заявниlt скспсртtrзи: ТОВ <Хiмагцlпrаркстинг). Украiна, 02160, tr1, КиТв. пр,
re:r, фаrtс: O"lJ 550,]0-0]. ernail: holding'lhimagФ,nct. цт!,ý,hi]паgrо,соm,uа.
з0262667

(atrpeca, мlсцеJнахощепля. теiефоп, фаkс, E_mair, о.б-сайтТ

Дшti ttpo KotrTpaKT на постачаЕяя об'скта в YKpaiHyi КоЕтракт N94 вiд 0,1,01-20lб рок1 про Kl'rliB:lro
]lpo-1ari поверхнсво-активпоi речовипи

Об'сrсг експертизи вйповiдае встаrlовJtешшм медпчнпм крптерiям безпекп/показпикам:
За параметрами токсикометрii вiдловiдае 4 класу Еебезпечtlостi (речовипи ммоЕебезпечЕi) згiдяо
з ГОСТ 12,1.007-76 (Система стаЕда[пов безопасности туда. Вредrые вецества. Классификаlия
и общие тебования безопасвостII>.
Необхiдвrrмп умовамп використанrrя/злстосуваппя, зберiгдння, травспорryвапия, }тилi!ацii;
зпящевЕл €:
Використовувати у сiльському господарсгвi згiлно з призначенням. Умови безпечного
застосуванця визначаються дотримапшlм вимог та рекомеrцацiй виробцика, правил особистоi
riгiспи та загмьноприйвятих вимог охорови працi при робmм з пестицидalми та агрохiмiкатами з
викорпстаЕням засобiв iвдивiдуального з,жисту: респiратори РУ_60М-А або РПГ-67А, окуляри
типу ЗН, ПО-2 або ПО-3, рукавицi технiчного прпзЕаqеЕня. Зберiгати в оригiЕмьнiй упаковцi, у
мiсцях, I{едоступвих для дiтей, окремо вiл харчових про.ryкr,iв, Пiд час застосуванЕя,
транспортування, зберiгавня доIримуватпсь вппiог ДСП 8.8.1.2.001_98 "Транспортуваявя,
зберiганяя i застосуваЕвя пестицидiв в народному господарствi".
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За рсзультатамrr дерх(авIrоТ савiтарво-епiдемiологiчпо'i експеgrизи Супср Антiфом, РК -
неiонвий оргаяосилiкатЕий сурфактацт вйповiдае вrlмогzu\.i дiючого санiтарного законодiвства
Украi'яи i за 1мови дотримапIIя вимог цього висновку може б}ти вцкористайй в змвлеЕiй сферi
застосувмня.

TepMiH придатltостi: гарацтуеться впробацком

Iнформацй щодо етикетки, iBcTplTuii, правил тоцо: марк}вмЕя обов'язкове. Висновок не може
б}ти використа{ий для рекламl! спохивчих л(остей об'екту експертизи

Висновок дiйсний: 5 poKiв

Вiдповiдальнiсть за дотимлшя вимог цього висновку несе зzивяик

показники безпеки_
людини контро"'1ю

документмьЕому)

якi
не

пiдлягають контролю яа кордонi: за покaвпиками безпеки для здоров'я
потребують, пiдrягаrоть стмдартному коптролю (вiзумьному та

Показвики безпеки, якi пiдлягшоть коЕгролю при митЕому оформлеl{в i: пiдлятас дерr{авно]!tу
сапiтарно-епiдемiологiчвому ковцlолю яа митяiй територii

Гlогочний державний саяiтарно-епiдемiологiчний наlляд ]дiйснюсться згiдно ] вимоlами цьоlо
висвовку: викояапвя умов використalння

Комiсiя з дерrкавноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи
ДержавIrоi установи ([нстит}т
медициЕи працi НАМН Украi'rи))

Ns 2385 вiд З0 сiчня 20l7 р.
(N9 проюколу, дm яоФ

Застрник Голови експертноi KoMicii.
заступяик директора з Ba}KoBoi рботи
ДУ "IЕстит}т медицини працi НАМН УкраiЕи"

м,п.

010З3, м. КиlЪ, вул, Смсагмського, 75,
тел.: прийммьЕя: (044) 284-З4-2'1 ,

e_mai1: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi koMiciт
(044) 289-63-94. e-mail: tes1-lab@ukT,net

(налменуванФ, мiсцеlн ойенФ, tлефон, фfuс. E-nail. ве6{аrtг)
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