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об'скт експертизи: засоби для миття та чищення, згiдно з додатком

(назва об'екта експертизи)

виготовлений у вiдповiдностi iз: ту У 24.5-з62570З4-008:2011 <Засоби мийнi та чистячi.
Технiчнi умови)

Код за ДкПП, УКТЗЕД, а
СфеРа ЗаСТОСУВаННя Та реалiзацiТ об'€кта експертизlr: засоби мийнi ,pr*"""rl д""
ручного та машинного прання, миття посуду, виробiв медичного призначення, пляшоl(, скла
автомобiлiв, вiконного скла, дзеркaш, криштrtJIIо, кахлю, зовнiшнiх та внутрiшнiх поверхонь
електропобутових приладiв, керамiчних та хромованих поверхонь, ванн, раковин, преjметiв
домашнього вжитку, у тому числi дитячого посуду, приладiв, пластмасових та гумових iграшок в
побутi, у лiкувально-профiлактичних ycTalloBax рiзного профiлю, на пiдприемсiвах рiзного виду
дiяльностi, дитячих дошкiльних та HaBLlzUIbHLIx закладах, KoN{yHaJIbнoNry I.оaподuрarui,
ресторанному господарствi, харчовiй промисловостi, систеNl aBTocepBicy, на Bcix видах транслорry
тощо; реалiзацiя через оптово-роздрiбну торгiвлю, аптечцу мережу (в якостi супутнього то
КраiЪа-влrробник: ТОВ
батальйонiв, 1 7; виробпичi
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YKpaiila, 010l5, м. КиiЪ, вул. Щобровольчих
УкраiЪа' 02099, п.t. Киiв' вул. Зрошувальна, буд.ls

<Бланiдас>,
потужгtостi:

(ацреса, м iсцезнаходltен ня,

Заявник експертиЗи: ТоВ <Бланiдас>>, УкраТна, 01015, п,л. КиiЪ, ВУЛ. !обровольчих
батальйонiв,l7, код за СДРПОУ 3б423868

(йp

fiанi про контракт нfl постачання об'скта в YKpaiHy: -
Об'скт експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерlям
безпеки/показникап{: за результатами iдентифiкацiТ, розгляду i аналiзу документацii, оцiнки
ризику для здоров'я населення, а тако}к результатаN{и перевiрки (контролю) наданого заявником

ка об'скта експертизи в межах акредитацii, а саме: BtrlicT хiмiчних речовин в



атмосферному пoBiтpi не повинен перевищувати ГДК (середня добова), мг/м3: форма-llьдегiду -
0,003 ; спиртУ етилового - 5; спирry пропиловоГо - 0,3 ; натрiю гiпохлориду - 0, 1 ; кислоти лимонноi
- 0,1. ПРИ ЗаСтОСуваннi засобiв при максим.LтIьних концентрацiях робочого розчину згiдно
iнструкцiт з використання залищковi кiлькостi катiонних, анiонних та неiоногенних ПАр не бiльше
(мкг/см2) на посудi * 0, 15; залишковi кiлькостi катiонних, анiонних та неiоногенних ПАР в змивах
не бiльше (мкг/см2): на пооудi - 0,1; мiграцiя у водне середовище не повинна перевищувати (г/мЗ):
ПОлiфОСфатiв - 8,0; СIIАР * 20,0; в робочих концентрацiях миючi засоби не повиннi мати
подразнюючот дiт на шкiру та слизовi оболонки очей, iндекс негативноI дii на стан шкiри людини
0 ба.гriв. Щодатковий контроль змиваемостi за величиною рН, одориметрiя не бiльше 2 балiв, у
вiдповiдностi iз МВ Ns 4548-87 "Методические укtlзания по санитарно-гигиеническому контролю
за применением чистящих средств для обработкт изделий, контактирующих с пищевыми
продуктами", СанПiН Nъ 6026 Б-91 кСанитарные правила и нормы по производству и применению
товаров бытовой химии)), Регламент eCNs648/2004 европейського парламенту та Ради <Про
миючi засоби> вiд 31.03. 2004 pqKy.

необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
УТИЛiЗацii Знищення с: а) дотримання вимог, якi встановленi даним висновком за
результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у
супровiднiй документацii; в) проведення вибiркових випробувань об'екта експертизи на
ВiДПОвiДнiсть вимогам даного висновку та дiючого санiтарного законодавства.
За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: засоби дп" мий"
та чищенняо згiдно з додатком

(назва об'скта експертизи)

за наданим заявником зразком вiдповiдають вимогам
законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього
використанi в заявленiй сферi застосування.

дiючого санiтарного
висновку можуть бути

TepMiH п вання.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: маркування для споживача
повиннО включатИ вiдомостi на держаВпiй MoBi про застосування, заходи безпеки при
застосуваннi, склад, найменування фiрми виробника.
Висновок дiйсний: на TepMiH дii тУ у 24.5-з6257034_008:2011 <Засоби мийнi Ti.r"crrri
Технiчнi улtовu>>
вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
ПОКаЗники безпеки, якi пйлягають контролю на кордонi: вiтчизняна пЕrодукцiя.
показникrr безпеrси, якi пiдлягають контролю при митнопry оформленнi: вiтчиiня*rа

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчпий нагляд здiйснюеться згiдноl
вимогами цього висновку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
за встановленими медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування,
зберiгання, транспортування, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю,
визначеними програмами iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним
законодавством Украiни.
Комiсiя з питань лержавноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи IJeHTpy превентивноi
медицини Щержавного управлiння
справами
Протокол експертизи

м. КиIв, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-З2 факс 526-50-06
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Щодаток до висновку державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи

) л||4ь 2019 року }lb 12.2-18 -|l _,:i з l,s>

Комiсiя з питань лержавноi
санiтарно-епiдемiологiч ноТ

експертизи I_{eHTpy лревентивноТ медицини

,Щержавного управлiння справами

Протокол експертизи

м. КиiЪ, вул. Заболотного, 15

т. 526-55-З2 факс 526-50-06

,z- )9-
1 Засiб для миття холодильникiв та морозильних камер кБiлизна айс (TMBilysna ice)>
2, Засiб миючий для унiверс€lJIьного використаннrI кБiлизца анти бак (TМBilysna anti Ьас)>
з. Засiб для видаленц1 пригорiлого жиру кБiлизЕа анти жир (TмBilysna anti fat)>

4. Засiб для вццалення iржi кБiлизна анти iржа (TМBilysna anti corrosion)>
5. Засiб для вид€}лення накипу кБiлизна анти накип (TМBilysna anti scale)>
6. Засiб для видttлення плiсняви кБiлизна анти плiснява (TМBilysna anti fungus)>
7. Засiб для прання виробiв з бавовни, льону та синтетичЕих матерiалiв <Бiлизна базiк прання (TMBilysna bazik

wash)>

8. Засiб для нейтралiзацiТ лужного середовища <Бiлизна нейтралiзатор прання ( TMBilysna neutralizator wash)>
9. Засiб для пiдсилення прgццд ((дцц9цq Jч4q прання (TМBilysna power wash)>
l0. Засiб млдочий для ванних KiMHaT <Бiлизна KepaMiKa (TМBilysna ceramics)>
11 Засiб для миття поверхонь кБiлизна поверхня (TMBilysna surfасе>)>

12. Засiб дrrя миття поверхонь <Бiлизна поверхюI з ароматом (TМBilysna surface аrоmа)>
(з ароматом грейпфруту, з квiтковим ароматом, ароматом зеленого яблука)

13. Засiб мrдочий з антибактерiальним ефектом дIя посудомийних машин <Бiлизна посуд автомат (миючий засф
(TМBilysna tableware automat (detgцgent))D

|4. Засiб для ополiскування посуду для посудомийних машин кБiлизна посуд автомат (ополiскувач) TМBilysna
tableware automat (rinse aid))>

15. Засiб длLрfчного миття гrосуду кБiлизна посул (TМBilysna tableware)>
16. Засiб для чищення унiтазiв з _lщцqqц]gрiальним ефектом <Бiлизна caHTexHiKa (TМBilysna plumbing fiхtчrеЫ
l/. Засiб для миття скляних та дзеркальнцх поверхонь <Бiлизна скло (TMBilysna glass)>

18. Засiб для чищення труб та каналiзацiТ кБiлизна трубоочисник (TМBilysna tuЬе сlеапеr)>
19. засiб для очищення поверхонь та нейтралiзацiт неприсмних запахiв <Бiлизна медкомфорт (TМBilysna mеdiiiг

comfoft)>
(з ароматоМ бузка (lilac), з ароматоМ зелецого ябrryка (green apple), з ароматом апельси}ту (оrапgе), з ароматом
морський бриз (sea breeze), з квiтковим ароматом (flоrаl))

20,
2\ Засiб для вид€lлення стlйц4} забруднень з поверхонь кБiлизна екстра (TМBilysna extra)>
22, гель Для миття посуду в посудомийнш< машинах кБiлизна автомат гель (TMBilysna automatic gel)>
./.5. Засiб для вiдбiлювання_!99у4у I(Бiлизна посуд блиск (TMBilysna tableware shine)>
24. Сильнодiючий мшочий засiб д.пя пiдлоги <Бiлизна стронг (TMBilysna strong)>
25. Засiб для догляду за меблями кБiлизна чиста KiMHaTa (TМBilysna rооm shine)>
26. Засiб для миття дерев'яних поверхонь <Бiлизца ДЛя дерев'яних поверхонь (TМBilysna wooden surfaces)>>

27. Засiб дл1 догляду За Дерев'яними та ламiнованими tIоверхнями кБiлизна блиск дерева (T'Bityy, *ooden ,t i.r.D
28. Засiб для басейнiв кБiлизна басейн (TMBilysna роо1)>
29. Засiб для очищення води кБiлизна аква (TМBilysna aqua)>

з0. Засiб для видалення плiсняви кБiлизна фунгi (TМBilysna fungi)>
зl Засiб для очищення кондицiонерiв кБiлизна ейр> (TМBilysna аir)>

засiб для профiлактики плiсняви кБiлизна профiлактика плiсняви (TMBilysna fungus protection)>
JJ. засiб для видалення iрж кБiлизна анти iржа форте (TMBilysna anti соrrоsiоп fofie)>
з4. Засiб для видалення iрж д9доверхнях <Бiлизна анти iржа гель (TMBilysna anti corrosion gel)>

35. засiб для миття та очищення медичних виробiв кЕнзоклiн Н (Enzoclean N)>

j\b 8зOз вiд 12,12.20]19 о.

(прiзвище, iм'я, по батьковi)


