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Висновок держаВНОI cahitapho-епiдемiологiЧНОI експертизи

вiд ~.12. 2015р. И2 05.03.02-04/ 5;t r9-1J J.

Мийнi та чистячi засоби «БIЛИЗНА (тм Bilysna)>>,згiдно з додатком до Висновку, вiдповiдно дОТУ У
24.5-36257034-008:2011 Засоби мийнi та чистячi «БIЛИЗНА (тм Bilysna)>>,iз Змiнами .JЧН,X!l2, X!l3, X!l4 дО
них

(об' ЕКТЗекспертизи )

код за ДКПП: 20.41.3
(КОДза ДКПП, КОДза УКТЗЕД артикул)

чистячi засоби, за "ризначенням
(сфера застосуванНJI та рeaлiзацii об'Екта експертизи)

ТОВ «Бланiдас», YKpai'Ha,01042, м. Киi'в, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, KiMH.5; виробничi
потужностi: YKpai'Ha,02099, м. Киi'в, вул. Зрошувальна, буд. 15 А, код €ДРПОУ: 36423868

(крзiна, виробник, адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)
ТОВ «Бланiдас», YKpai'Ha,01042, м. Киi'в, "ровулок Новопечерський, 19/3, корпус 1, KiMH.5; виробничi
потужностi: YKpai'Ha,02099, м. Киi'в, вул. Зрошувальна, буд. 15 А, код €ДРПОУ: 36423868

(заявник експертизи, адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail. WWW)

продукцiя вiтчизняного виробництва
(данi про контракт на постачаННJI об'(ктз експертизи в Украiиу)

Об'ект експертизи вiдповiдае встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
ТУ У 24.5-36257034-008:2011 Засоби мийнi та чистячi «БlЛИЗНА (тм Bilysna)>>,iз Змiнами N!!I, N!!2, N!!3, N!!4 дО
них, СанПиН 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству И применению товаров бытовой
химию), МУ «По гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химию), Киев, 1972,
утв. МЗ УССР 16.10.1972 г.
При використаннi вищезазначено! продукцi! BMicTхiмiчних речовин в повiтрi робочо! зони не повинен
перевищувати!х ГДК (мг/мз), а саме: хлору вiльного - 1, по; азоту диоксиду- 2, п.; лугiв !дких (в перерахунку на
NаОН) - 0,5; кислоти ортофосфорно! - 1; aMiaKY- 20, по; азоту диоксиду - 2, П.; натрiю гiдроксид - 0,2;
2-бутоксиетанол - 10; iзопропанол - 10; оцтово! кислоти - 5; "ропiленглiколю -7; аерозоль ПАВ - 5. Шсля
використання засобiв BMicTхiмiчних речовин в повiтрi примiщень в залежностi вiд рецептури препаратiв не
повинен перевищувати ГДК серодобо (мг/м3), а саме: хлору вiльного - 0,03; азоту диоксиду- 0,04; натрiю
гiдроксиду - 0,01; кислоти ортофосфорно! - 0,02; 2-бутоксиетанолу (ОБРВ) - 1,3; iзопропанолу - 0,6;
пропiленглiколю - 0,03; aMiaKY-о; оцтово! кислоти - 0,06. При застосуваннi засобiв що не мають контакту з
харчовими продуктами, залишковi кiлькостi ПАР на поверхиях пiсля обробки не повиннi перевищувати - 5
мкг/см3• При застосуваннi засобiв для обробки поверхонь, що можуть контактувати з продуктами харчування
залишковi кiлькостi ПАР на поверхиях пiсля обробки не повиннi перевищувати - 0.15 мкг/см3, на посудi - 0,1
мкг/см3• для препаратiв, що не мiстять ПАР Ma€ бути досягнена достатня змива€мiсть засобiв з матерiалiв, що
проходили обробку (за величиною рН); в робочих концентрацiях мийнi засоби не повиннi мати
шкiрнорезорбтивну, мiсцевоподразнюючу, сенсибiлiзуючу дiю на шкiру та слизовi оболонки очей, iндекс
негативно! дi! на стан шкiри людини О балiв, що вiдповiда€ вимогам СанПиН 6026 Б-91 «санитарныIe правила и



нормы по производству И применению товаров бытовой химии», МУ «По гигиенической оценке и контролю за
применением препаратов бытовой химии», Киев, 1972, утв. МЗ УССР 16.10.1972 г.

(критерiI безпеки I показники)

Необхiдними умовами використання /застосування, зберiгання, транспортування, утилiзацii, знищення
с
контроль за BMicTOMхiмiчних речовин у повiтрi робочоi зоии працюючих здiйсню€ться за дiючими мв
(метоДичними вказiвками) згiдно СИ N2 4617-88, ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны». СанПиН 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству И

применению товаров бытовой химии», МУ «По гигиенической оценке и контролю за применением препаратов
бытовой химии», Киев, 1972, утв. МЗ УССР 16.10.1972 г. Роботи по застосуваюno проводяться згiдно з
iнструкцiями для застосування. Працюючi повиннi бути забезпеченi спецоДЯгом та засобами iндивiдуального
захисту згiдно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 "Система cTaндapTiв вещества. Классификация и общие
требования безопасности". Дотримуватись вимог дано го висновку, чинного законодавства, дiючих санiтарних
норм та правил.

(особливоcтi умов викориетанн" застосування, зберiгання, траНСПОР'l)'вання, yтнлiзацii, зннщення)

За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи Мийнi та чистячi засоби «БlЛИЗНА (тм
Bilysna)>>,згiдно з додатком до Бисновку, вiдповiдно дО ТУ У 24.5-36257034-008:2011 Засоби мийнi та чистячi
«БlЛИЗНА (тм Бilуsпа)), iз Змiнами N21, N22, N23, N24 дО них, за наданим заявником зраз ком вiдповiда€
вимогам дiючого caHiTapHoro законодавства Украiни i за умов и дотримання вимог цього висновку може бути
використаний в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: гарантуcrься виробником
маркування обов'язкове, використання згiдно з Iнструкцi€ю виробника. Бисновок не може бути використаний
для реклами споживчих якостей виробу або продукцii.

(iнформацiя щодо етикетки, iнструкцiя, правила тощо)

Висновок дiйсний до: 31 грудня 2020 року.

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При змiнi рецептури, технологii виготовлення, якi можуть змiнити властивостi об'€кта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'€кта експертизи
даний висновок втрача€ силу.

не потребу€
(показннки безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi)

не потребу€
(показннки безпеки, якi пiдлягають контропю при митному оформпеннi)

Поточний державний санепiднагляд здiйсню€ться згiдно з вимогами цього висновку: вiдповiдно дО СИ N2
4617-88, ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
СанПиН 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству И применению товаров бытовой химии», МУ
«По гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии», Киев, 1972, утв. МЗ УССР
16.10.1972 г.

(показники безпеки, ,кi здiйснюютьс, при поточному державному санепiднаГЛJIДi)

Державна Установа "Iнститут медицини працi
НАМИ Укра,ни"

Протокол експертизи

01033, м.Ки'в, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертно, KOMici,:(044) 289-63-94,

e-mail: test-Iab@ukг.net
(найменування, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

N2 15384 вiд 23.12.2015р.
(N2 протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертно, KOMicil Захаренко M.I.

mailto:yik@nanu.kiev.ua;
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ДУ Iнституг медицини працi НАМН У кра'iни

Bilysna

Bilysna

Bilysna

01033, М. КиУв,вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044)
284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертноУ KOMiciY:
(044) 289-63-94, e-mai1: test-1ab@ukг.net

Протокол експертизи N!!153 84 вiд 23 грудня 2015 року

Заступник Голови експертно'i KOMici'i ______ ~ Захаренко M.J.
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