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Об'скт експертизи: засоби для миття та чищення <ON clean> , згiдно з додатком

виготовленIIи у вцповцностr rз:
технiчнi чмови)

(t lазва об'скта експертизи)

ТУ У 24.5-з6257 034-008:201 1 <Засоби мийнi та чистячi.

Код за ДКПП. УКТЗЕД, артикул: 20.41.З.
Сфера застосування та реалiзацii об'скта експертизи: засоби мийнi призначенi для
ручного та машинного прання, миття посуду, виробiв медичного призначення, пляшок, скJIа
автомобiлiв, вiконrlого cKJ]a, дзерк;ш, кришт€lлю, кахJIю, зовнiшнiх та внутрiшнiх поверхонь
електропобутових приладiв, керамiчних та хромованих поверхонь, ванн, раковин, предметiв
домашнього вжитку, у тому числi дитячого посуду, приладiв, пластмасових та гумових iграшок в

побутi, у лiкувально-профiлактичних установах рiзного профiлю, на пiдприсмствах рiзного виду
дiяльностi, дитячих дошкiльних та навчzшьних закJIадах) комуIrальноNlу господарствi,

ресторанному господарствi, харчовiй промисловостi, систем aBTocepBicy, на Bcix видах транспорту
тощо; реа,liзацiя через оптово-роздрiбну торгiвлю, аптечну мережу (в якостi суIтутнього товару)
КраiЪа-виробник: ТОВ <Бланiдас>, УкраТна, 01015, м. КиiЪ, вул. .Щобровольчих
батальйонiв,17; виробничi потужностi: УкраТна, 02099, м. Киiв, вул. Зрошувальна, буд.tS
А

(алреса, мiсцезнаходкеttня, телефон, факс, E-nrail, веб-саЁrт)

Заявнrrк експертизи: ТОВ <Бланiдас>>, YKpaiHa, 01015, м. Киiв, вул. Щобровольчих
батальйонiв,17, код за СДРПОУ З64238б8

(адреса, мiсцезнаходкення, телефон, факс, E-mail, веб-саriт)

Щанi про контракт на постачання об'скта в YKpaihy: -
Об'скт експертизII вiдповiдас встановлениNI IltедIIчнrINt критерiяпr
безпекlI/показник:lм: за результатАми iдентифiкацiТ, розгляду i аналiзу документацiТ, оцiнки
ризику для здоров'я населення, а такоя( результатами перевiрки (контролrо) наданого заявником
зразка об'екта експертизи в межах сфери акредитацiТ, а са]\{е: BMicT хiпtiчних речовин в



атмосферному повiтрi не повинен перевищувати ГДК (середня добова), мг/м3: формальлегiлу -

0,003 ; спирту етилового - 5; спирry пропилового - 0,3; натрiю гiпох.пориду _ 0, 1 ; кислоти лимонноi
- 0,1. При застосуваннi засобiв при макаимальних концентрацiях робочого розчину згiдно
iнструкчiТ з використання з€ulишковi кiлькостi катiонних, анiонних та неiоногенних ПАР не бiльше
(мкг/см2) на посудi - 0, 15; залишковi кiлькоотi катiонних, анiонних та неiоногенних ГIАР в змивах
не бiльше (мкг/см2): на посудi- 0,1; мiграцiя у водне середовище не повинна перевищувати (г/м3):
полiфосфатiв - 8,0; СПАР - 20,0; в робочих концентрацiях миючi засоби не повиннi мати
подразнюючот дiт на шкiру та слизовi оболонки очей, iндекс негативнот дiт на стан шкiри людини
0 балiв. ,Щодатковий контроль змиваемостi за величиною рН, одориметрiя не бiльше 2 бмiв, у
вiдповiдностi iз МВ }lb 4548-87 "Методические ук{вания по санитарно-гигиеническому контролю
за применением чистящих средств для обработкт изделий, контактирующих с пищевыми
продуктами", СанПiН NЬ 6026 Б-91 <Санитарные правила и нормы по производству и применению
товаров бытовой химии), Регламент eCNs648/2004 европейського парламенry та Ради кПро
миючi засоби>> вiд 31.03. 2004 року.
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортуваIIня,
утилiзацiiъ знищення €: а) дотримання вимог, якi встановленi даним висновком за
результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вкiLзаних у
супровiднiЙ документацii; в) проведення вибiркових випробувань об'екта експертизи на
вiдповiднiсть вимогам дацого висновку та дiючого санiтарного законодавства.
За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: засоби для миття
та чищення KON сlеап> , згiдно з додатком

(назва об'скта експертизи)

за надаццм заявником зразком вiдповiдають вимогам
законодавства УкраiЪи i за умови дотримання вимог цього
використанi в заявленiй сферi застосування.
TepMiH придатностi: згiдно маркування.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii правил тощо: маркування для споживача
повинно включати вiдомостi на державнiЙ MoBi про застосування, заходи безпеки при
застосуваннi, склQд, найменування фiрми виробника.
Висновок дiйсний: на TepMiH дii ТУ У 24.5-З6257034-008:2011 кЗасоби мийнi та чистячi.
Iеднiчнi умови)
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявIlик.
Показники безпекл, якi пiдлягають контролю на кордонi: вiт.Iизняна продукцiя.
Показrrики безпеrси, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: вiтчизняна
продукцiя.
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний пагляд здiйснюсться згИно з
вIIмогами цього висновку: на об'сктах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
за встановленими медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування,
зберiгання, трансrrортування, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю,
визначеними програмами iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним
законодавством Украiни.

дiючого санiтарного
висновку можуть бути
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додаток до висновку державно[ санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи

вiд" {|" 4 2* 2019 року N9 1 2.2- 1 8-1l / *l_ý'_ý2t

l Засiб для миття холодильникiв та морозильних камер <отSсtеап Ь>, (ОШсЬап -аисD
2. Зас б МИЮЧИЙ Для Унiверсального використанпя <ONclean arti bic,, (ОlЧсtеа., а"r" Oan),
з. Зас iб для видалення пригорiлого жиру <<ONclean anti faD (ОtЧсiёап а"т" жирЬ
4. Зас б для видалення iрщi KONclean anti corrosion> (ONclean ант" iржа>
5. Засiб для видалення накипу <ONclean anti scale> (ONclean анти 

"ак""D6. Засiб для видалення плiсняви KONclean anti fungus> (ONclean a"Tlr ,rлЬ""а>
7. Засiб для прання виробiв з бавовни, льону та синтетичних MaTepia"i

wash> (ONclean базiк прання)>
8. ЗaсiбдлянейтpaлiзaцiiлyжпoгocеpеДoBиЩaкoNclеan"o''аi@

кондицiонер-ошолi gкувач)>
9.

l0, Засiб миючий для ванних KiMHaT пОN4ggцрqqщiсs> (ONclea" *epariKa>
11 Зас б для миття поверхонь KONclean surQg2_]Pýqlqan 

"о"ер""r>12. ЗaсiбдляМиTТяпoBеpxoнЬ<oNс1eаnsurfaсearomD)(oNс1еiщ
(з ароматом грейпфруту, з квiтковим ароматом. з ароматом зеленого яблчка')

1з. засiб миючий з антибактерiальним ефектом д*,rо"уломийних машин koNclean
tableware automat (detergent)> (ONclean посуд авто\4ат (миючий)>

\4.

15. Засiб для ручного миття посуду <oNclean tableware> (oNcl.ur, посудD
16. ЗaсiбдляЧиЩенняyнiтaзiвзaнтибaктеpiaльнимeфектoм-@

(ONclean caHTexHiKa)>
11,

18.

19. засiб для очищення поверхонь та нейтралiзаuii неприемних запахiв koNclearr mйй
соmfоrD (ONclean медкомфорт)>
(з ароматом бузка, з ароматом зеленого яблука, з ароматом цитрусу, з ароматом
морський бриз, з квiтковим ароматом)

20. Засiб для догляду
операцiйна)>

2\
22. Гель для миття посуду в посудомийних машинах KONclean;"to-"tic. g"r,(ОNсlеБ

автомат гель)ц
zэ, Засiб для вiдбiлювання посуду KONclean tableware shine> (ON"I"on ,r.l"оr, пr,rr..а,'
24,

25. ЗаСiб ДЛЯ ДОГЛЯДУ за меблями <ONclean rооm shine} (ONclea., чиста niMHara>,
26. ЗaсiбдляМиTTядеpев'янихпoBеpхoнькoNсlеanwoodеni"@

поверхнi)>
27. ЗaсiбдляДoгЛяДyзaдepев'яниМитaлaмiнoвaниМи'o"еp*""йffi

(ONclean блиск дерева)>
28. Засiб для басейнiв <ONclean pool> (ONclgan басейн)> -r:*\
29.
з0,
з1

эZ. C.p".rn" дп" rrрrбrрurrr" W



JJ. ЗaсiбдляпoпеpeДженняyTBopeнняплicнявикoNс1еann'r'gLýp@
профiлактика плiсняви)>

з4. Засiб для миття рук KONclean soft> (QNclean софт)
комiсiя з питаЕь лержавноi
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