ДЕР}IIABIIA CЛyяtБA УкPAiни з пиТAIIЬ
БЕЗПЕЧнoСTI хAPЧOBих ПPOДУкTIB TA ЗAхиCTУ СIIO}I{иBAЧIB
вyл.Б. Гpiнuенкa'1,М.КиiЪ,01001,
тeл.279-72-7О,2]9-75-58,
фaкс279-48-8З'
е-mai1
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gov.ua
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oб,скт rксПеDTизи:
Засiб лeзiнфiкyroч ий кCЕПTOФAI{@ хД (SЕPTOF.AN@ IID)> - дirона
речoBиIlи' Мaс.'
7o : пoлiгeксаll{еTиЛеЦ
iДин гiдpoxлopид(fIMГ MГ)- 1o0-*0,5;2-пpoпaнoл-30,0;1-пропaнoл-45,0
BиГoToBЛrHиiy вiдпoвiднoстiiз - теxнiчниМиyМoBaМиTУ У 24.2-з4426212-008:201
l <Зaсoбидезiнфекцiйнi
для oбpoбленняpyк).
КoД зa.цкГIП, УКTЗЕД, apTикyЛ:20.20.14
Cфеpa зaсToсyBaннятa pеaлiзaцiТoб'eктa rксПеpTиЗи:дезiнфекцiяpyк пpaцiвникiв yнбoвo.вихoBHIТx,
Дp1TЯЧvlx
зaклaдiв, aПТеЧних зaкlraдiв, лaбopaтopiй piзнoгo пiдпopядкyBal{ня' oб,екiiв кoMyнzlJlЬниxслyкб B T.Ч.
кoсМетиЧниx сaлoнiв, ПеpyкapенЬ; зaклaдiв кoМунzuIЬнoгoГocПoДapсТBa'оoцзaбЬзпеЧlннЯ,бaнкiвськиx
yсTaнoB, воiк видiв Tpal]cПopTy; дeзiнфекцiТ pyк пpaцiвникiв пiдпpисмств хapvoвoi,
фapмaцевти.tнoТ,
бioтеxнoлoгiuнoi, кoсМеTичнoi пpoмислoвoстi, пiдпpисмств AПК; деiiнфекцii
р)lк Ta rпкipниx пoкpивiв
ПеpcotlzlJlyiнrпиx oб'сктiв, дiяльнiсть яких BиМaГaс Дo.цеp)кaннягiгiснiнниx нopм Ta ПpaBиЛ' B зol{ax
нaДзвичaйниxсиryaцiй, a тaкo>кy пoбyтi.
".
КpaiЪa-виpoбник:УкpaiЪa. ToB <УкpaiЬськi Хiмiчнi технoлoгiТЛТДu, 02092, м. КиТв, вyл. o.
!oв6утлa,З7,
тeл' (044) 568.68-91,568-79-\6,
кoД Зa e{PПoУ: З4426212.
(uдp..u, мiсЦезнaхоДження,телефoн,фако,е-maiI,веб.сaйт)

Зaявник екcПеpTизи: Укpaiна.ToB <УкpaТнськi
Xiмiчнi тexнoлoгiТ
ЛТД), o2o92,м.КиТв,в\zл.О. !oвбушa,З7,
тел.(044)568.68-9,7,
568-79-16,
кoд зaeДPПoУ З4426212,
адpeсa'

мIсцeзнaходженнЯ'

.Цaнiпpo кoнтpaкт нa пoотaчaнняoб'eктaв Укpa.r.нy:пpoдyкцiя вiтнизнянoГoвирoбникa.
oб'сктeксПepTIrзивiдпoвiдaеBсТaнoвлeниN{Il,IеДиЧниМкpитерiя

ПapaМеTpaп{игoстpoi ToкcичнocTi вiдпoвiднo Дo ГoсТ
12'1.a0.7.76 (CCБТ. Bpедньtе BrщеcTBa.
КлассификaЦ|4Я
И oбш{иетpебoвaния безoпaснoсти>вiДнoсиТЬсЯ
Дo 3 юraсy небезпеки(пoмipнo небезпечнa
pе.loвинa); Hе вo:toДiе ПoДpaзHIoIoЧИMИ,сенсибiлiзyloЧиМи BЛaсTиBocTяМи' не BияBЛЯс MyTaГеHних,
кaнцеpoГeFlниx'
TеpaToГенЕlиx
Ta ГoнaДoTpoПtlиx
BЛaсTиBocTей.
Г{К п.p.з. 1:ПpoПaHoЛу
тa 2-лpoпaнЬлу 10
п4г/M,,п, З клaс небезпеки' Г{К a.п. (clд тa M/p) для l-пpoпaнoлy 0,З мг/мз; ГДК
мlp) для 24.n.1
"/д.'u
ПpoПaHoЛу
0,6 мг/м..
Зaсiб вoлoдiс бaктеpициДнotoдiсrо y вiДнotпеннi ГpaмпoзиTиBнИxТa ГpaМнеГaTивнихбaктеpiй (вклюuaюvи
мiкoбaктеpiТтyбеpкyльoзy), вipyлoциднoю дiеro (вклrонaюнивipуси гепaтитiв, вipyс CHIдBIЛ, пoлioмiелiт,
вipyси ГpиПy' aдeнoвipyси);фyнгiцидt{иМи BЛacTИBoсTяМи.

Hеoбхiдними yMoBaMи BикopисTaння/зaстoсyBaIIня' збеpiгaння' ТpaнспoрTyBaIIня' yтилiзaцii,
знищeння r: збеpiгaнrrя, TрaнcпopTyBaння' BикopиcTaн}ш Ta пoтoчний нaгЛя.ц зaсoбy здiйснrовaти
у
вiдпoвiДнoотi з вимoгaми <Iнотpyкцii щoдo зaсToсyBaння зacoбу (CЕПTOФAI{@ ХД> для oбpoблrннЯ pyк).
ГIpепapaтгoтовий Для зaстocyвaн}Iяy BигЛяДipiдини. Пiдлягaс держaвнiй
Зa pезyльтaтaМиДrpжaBнoi сaнiтapнo-епiдемioлoгiчнoiекcпepTиЗиЗaсiб дeзiнфiкylоний (сЕIITOФAI{@ хД
(SЕPTOFAN@ IID)> зa F{aдaнoЮ зaяBникoМ дoкyмeнтaцiсrо Ta зpaзкoМ вiДпoвi.цaсBиMoгaМ
дiroтoгo
сaнiтapнoгoзaкoнo.цaBствa
Укpaiни i зa yмoви ДoTpиМaнняBиМoг цЬoгo BиcнoBкy мolке бyти викopиcтaний
у
зaявленiйофеpiзaстoсyBaннЯ.
Tepмiн пpидaтнoстi:гa

я виpoбникoм.

Iнфopмaцiя щo.цo еTикетки, iнстpyкцiT, пpaвиЛ Toщo Mapкyвaння oбов'язкoве. Bиснoвoк не мoже бyти
ДЛя pекЛaMи cПo)киBЧиx якoстей oб'ектy ексПеpTиЗи.

Biдпoвiдальнiсть
зa Д

иМaння BиМoг цЬoгo Bиснoвкy нece зaяBHик.

Пoкaзники безпеки, якi пiдлягaIоTЬ кoнTpoЛю нa

пpoдyкцiя вiтчизнянoгo виpoбникa.

Пoкaзники безпеки,якi пiДлягaroтькoнтpoлtoпри митнoмy oфopмленнi: пpoдyкцiя вiтчизнянoгoвиpобникa
Пoтoчний дrpkaвний оaнiтapнo-епiДемioлoгiчнийнaгЛяДздiйсшoсться згiднo з BиMoГaМицЬoГo BиcнoBкУ:
Bикoнaння yМoB BикopИcTaHHЯ'
,{еplкaвнa yсTaнoBa

..Iнотиryт

МеДицини
пpaцiiм. Ю.I.Кyндiевa HAMH УкpaiЪи',

0l033,м. КиТв,вyл.CaкоaгaнськoГo,
75,
тел.:пpиймaЛЬня:
(044)284-з4-21,
е-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секpeTapекспеpтнoТ
кoмiсiТ:
(044)289-6З-94, e-mai|:tеst-lab@ukr.
nеt

Ns |357| вiд25 тpaвня20|8
(Л9

Зaстyпник Гoлoви eкспеpтнoi кoмiоiТ,
''Iнститyт медицини пpaцi
ДиprкTop [У
iм. Ю.I.Кyндiсвa HAМН УкpaiЪи''
М.П.
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