
МІЮСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Івано-Франківська обласна санітарно

епідеміологічна станція В.о. головного державного санітарного лікаря 
(назва установи) (посада) 

76000, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 4 Ссндсцька С.В. 
(місцезнаходження) 

(03422) 2-52-84, факс 75-28-53 
батькові) 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

від 20.09.2012р. No 05.03.02-04/92871 

Мармурова крихта RESIМARM, штукатурка з узором швейцарського типу CHEMfPUTZ, кварцево
мармурова штукатурка GRANIPUTZ, штукатурка шороховатого типу ROLLQUARTZ емульсійна 
фарба білого кольору для внутрішніх робіт GOAL-PAINT, шороховатий грунт для пластичної 
штукатурки PRIMER-SABLE, емульсійна фарба білого кольору для внутрішніх та зовнішніх робіт 
ORSY-PAINT виготовлені згідно з ТУ У В.2.6-22163978-001-2002 "Система наружная 
теплоизоляционно-отделочная с защитной тонкослойной штукатуркой "CHEMIPLAST" 

{об'єІ<ТЗ експертизи) 

код за ДКПП: 24.30.11 
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул) 

для зовнішнього утеплення всіх видів конструкційних стін, для зовнішніх та внутрішніх 
опоряджувальних робіт 

(сфера застосування та реалізації об'єІ<ТЗ експертизи) 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хеміпласт", Україна, 760006, м.Івано-Франківськ, вул. 
Вовчинецька,225, тел.: 776116, код ЄДРПОУ: 37794783 

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-шаіІ, WWW ) 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хеміпласт", Україна, 760006, м.Івано-Франківськ, вул. 
Rовчинецька,225, тел.: 776116, код ЄДРПОУ: 37794783 

(заявник експертизи, адреса, місцезнакоджен11я, телефон, факс, Е-шаіІ, WWW) 

(дані про контракт на постачання об'єІ<ТЗ експертизи в Україну) 

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам: 
Згідно вимог СанЛіН №6027А-91, інстр. №6035А-91, вміст токсичних елементів не більше, мг/ м куб: 
метанолу -0,5, бутанолу - 0,1, акрилонітрилу - 0,03, стиролу - 0,002, вінілацетату - 0,15. 

(критерії безпеки/ показники) 

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення 
є: 

Використовувати згідно призначення, забезпечити здійснення щорічного контролю повітря робочої зони згідно 
ГОСТ 12.1.005-88, продукції згідно СанПіН №6027 А-91 

(особливості умов використання, 33(..'ТОСуванНJІ, зберігання:, транспор,ування, уrилізації, знищення) 

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Мармурова крихта RESIМARМ, штукатурка 
з узором швейцарського типу CHEMIPUTZ, кварцево-мармурова штукатурка GRANIPUTZ, штукатурка 
шороховатого типу ROLLQUARTZ емульсійна фарба білого кольору для внутрішніх робіт GOAL-PAINT, 
шороховатий грунт для пластичної штукатурки PRIМER-SABLE, емульсійна фарба білого кольору для 
внутрішніх та зовнішніх робіт ORSY-PAINT виготовлені згідно з ТУ У В.2.6-22163978-001-2002 "Система 
наружная теплоизоляционно-отделочная с защитной тонкослойной штукатуркой "CHEMIPLAST", за наданим 
заявником 




