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ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
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м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)
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л іка р я У кр аїни

тел., факс: 253-94-84; 559-29-S

Висновок державної санітарно-епідеміолої і^ШЇЇ експертизи
віл " О б "

____________2013 р.

№ 05.03.02-03/

Тканини згідно з додатком до Висновку
(об’єкт експертизи, виготовленні! у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 5208, 5209, 5407, 5513, 5514, 5903, 6005
(код за ДКГІП, код за У КТЗЕД , артикул)

Для пошиття робочого одягу, оптово-роздрібна торгівля________________
(сф ера застос>ваііня та реалізації о б Ч к т а ек спертизи )

фірма "INVEST-LINE Sp.z о.о", Польща, ul.Wolnosciowa 16, 95-200 Pabianice. Poland_______________________________
(країна-виробнн к, адреса, місцезнаходження:, телеф он, факс. E-m ail. W W W , код Є Д РП О У )

фірма "INVEST-LINE Sp.z о.о", Польша, ul.Wolnosciowa 16, 95-200 Pabianice, Poland, тел: +48 42 227 00 20, код:
Regon: 101086319________________________________________________________________________________________'
( заявник, адреса, місцезнаходж ення, телеф он, ф акс. E-m ail, W W W , код Є Д Р ІЮ У )

Контракт в і д с у т н і й . Постачається представництвом фірми.

________________________________________

(дан і про контракт на постачання о б ’єкта експертизи в У країну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: За результатами розгляду,
аналізу наданих документів, результатів досліджень та оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, ш.о тканини
(бавовна, поліефір, нейлон ) ввідповідають вимогам ДСНГ1 "Матеріали та вироби текстильні.Основні гігієнічні
вимоги" (Наказ МОЗ України № 1138 від 29.12.2012. зареєстр. в Мінюсті України №86/22618 від 9.01.2013), за
органолептичним та санітарно-хімічними показниками: інтенсивність запаху продукції не більше 2 балів, рн в межах4,8-7,5; міграція хімічних речовин у контактуюче водне модельне середовища не більше значення ГДК (мг/л):
диметилтерефталату- 1,5, етиленгліколю-1,0 (для виробів з поліефірних волокон), формальдегіду-0,05 фенолу-0 ,1
(для виробів з натуральних волокон), капролактаму-1,0 та гексаметилендиаміну-0,01 (для виробів
волокон), для змішаних тканин-диметилтерефталату- 1,5, формальдегіду-0,05, фенолу -0 ,1 .
Міграція хімічних речовин у повітряне середовище не повинна перевищувати значення ГДй^^'а™ .п.(мг/мі)?
формальдегіду та фенолу- 0.003.
((ї; -л і к у в а Л Ь Н О Необхіднимн умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, угилізац
забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єкт
життєдіяльності людини необхідно: при використанні продукції у заявленій сфері вжитку до^
ДС11П "Матеріали та вироби текстильні.Основні гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України №
зареєстр. в Мінюсті України №86/22618 від 9.01.2013). Зберігання та транспортування в умовах?діючій нормативно-технічній документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження
(утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації.
Застосування готових виробів з використанням зазначених матеріалів можливе при наявності позитивного висновку
Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на готові вироби.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт ексл
додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого с'анПарниго законодавства
України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленній сфері
застосування.______________________________________________________________________________________________
Термін придатності: гарантований виробником.
Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Повинна бути надана етикетка державною мовою; маркування
здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для
реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.
Висновок дійсний: 31.08.2018
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити
негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок
втрачає силу.______________________________________________________________________________ _________________
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному
та документальному)
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю
(візуальному та документальному)
Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність
встановленим медичним критеріям безпеки згідно
ДСНП "Матеріали та вироби текстильні.Основні гігієнічні
вимоги" (Наказ МОЗ України № 1138 від 29.12.2012, зареєстр. в Мінюсті України №86/22618 від 9.01.2013) за
органолептичним та санітарно-хімічними показниками: інтенсивність запаху продукції не більше 2 балів, рн в межах4,8-7,5; міграція хімічних речовин у контактуюче водне модельне середовища не більше значення ГДК (мг/л):
диметилтерефталату- 1,5 етиленгліколю-1,0 (для виробів з поліефірних волокон), формальдегіду-0,05 фенолу - 0,1
(для виробів з натуральних волокон),капролактаму-1,0 та гексаметилендиаміну-0,01 (для виробів з поліамідних
волокон), для змішаних тканин-диметилтерефталату-1,5, етиленгліколю- 1,0, формальдегіду-0,05, ф енолу- 0,1 .
Міграція хімічних речовин у повітряне середовище не повинна перевищувати значення ГДК с.д. атм.п.(мг/мі):
формальдегіду та фенолу- 0,003 та за виконанням умов використання
Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
державному санітарному лікареві України
тел. 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України
(най м енування, м іс ц езн ах о д ж ен н я, телеф он, ф акс, e-mail, w w w )

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5354-13 від 31.07.2013 р.
(№ протоколу, д ат а його затвердж ення)

Заст. голови експертної комісії

Бережнов С.П.____________________
(прізвищ е, ім 'я, п о батькові)

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я УкрЦЗрРИГІНАЛОМЗГШ

КОПІЯ:

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від

№ 05.03.02-03/"?У£2г26"

2013 р.

ПЕРЕЛІК
Тканин виробництва фірма "ШУЕБТ-ЬШЕ Бр.г о.о" Польща
Код
УКТ ЗЕД
3919106900
5208129690
5208229690
5208329690
5208520090
5209210000
5209220000
5209310000
5209320000
5209420000
5407100000
5407510000
5407520000
5407611000
5407613000
5407615000
5407619000
5407810000
5407820000
5407840000
5508109000
5211200000
5211320000
5211520000
5512110000
5512199000
5513112000
5513120000
5513213000
5513231000
5513410000
5513490000
5514110000

о

Найменування продукції
стрічка полімерна срібляста в рулонах
невибілена тканина (100% бавовна) полотняного переплетіння
відбілена тканина (100% бавовна) полотняного переплетіння
пофарбована тканина (100% бавовна) полотняного переплетіння
вибивна тканина (100% бавовна) полотняного переплетіння
відбілена тканина (100% бавовна) полотняного переплетіння
відбілена тканина (100% бавовна) саржевого переплетіння
пофарбована тканина (100% бавовна) полотняного переплетіння
пофарбована тканина (100% бавовна) саржевого переплетіння
тканина джинсова (Денім) (100% бавовна)
пофарбована (набивна) тканина з високоміцних комплексних ниток (100% нейлон),
_____________________________________________________
(100%поліефір)
відбілена тканина (текстурована комплексна нитка 100% поліефір)
пофарбована тканина (текстурована комплексна нитка 100% поліефір)
відбілена тканина (нетекстурована комплексна нитка 100% поліефір),(86%
поліефір/14%бавовна)_________________________________________________
пофарбована тканина (нетекстурована комплексна нитка 100% поліефір),(86%
поліефір/14%бавовна)
тканина з ниток різних кольорів (нетекстурована комплексна нитка 100% поліефір),(86%
поліефір/14%бавовна)
вибивна тканина (нетекстурована комплексна нитка 100% поліефір),(86%
поліефір/14%бавовна)
невибілена або відбілена тканина ( 80% поліефір/20% бавовна)
пофарбована тканина ( 80% поліефір/20% бавовна)
вибивна тканина ( 80% поліефір/20% бавовна)
нитки, розфасовані для роздрібного продажу з 100% поліефірних волокон
відбілена тканина (80%бавовна/20%поліефір), (60%бавовна/40%поліефір)
пофарбована тканина (80%бавовна/20%поліефір), (60%бавовна/40%поліефір) саржевого
переплетіння
______________________________
___
вибивна тканина (80%бавовна/20%поліефір),(60%бавовна/40%поліефір) саржевого переплетіня
відбілена тканина сумішева (87% поліефір/13% бавовна), (100% поліефір)
пофарбована тканина сумішева (87% поліефір/13% бавовна), (100% поліефір)
відбілена тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна), (80% поліефір/20%бавовна)
полотняного переплетіння
відбілена тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна), (80% поліефір/20%бавовна)
саржевого переплетіння
пофарбована тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна), (80% поліефір/20%бавовна)
полотняного переплетіння
пофарбована тканина сумішева (65%поліефір/35%бавовна), (80%поліефір/20%бавовна)
саржевого переплетіння
вибивна тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна), (80% поліефір
полотняного переплетіння__________________________________
вибивна тканина сумішева (65%поліефір/35%бавовна), (80%поліа®їф /2 Щ ^ |Щ н а ) сЬр? вого
переплетіння_______
[{$;
трудпп, 0 ' ’■
відбілена тканиь
55%поліефір/3 5%бавовна), (80%по.

Г іЬ ї.іі

Заст.голови експертної комісій і « |

С.П.Бережнов

К О П ІЇ? :

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічнсйЗ ОРИГІНАЛОМ згщно
безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Від

О б'

ОЯ

2013 р.

№ 05.03.02-03/

ПЕРЕЛІК
Тканин виробництва фірма "ШУЕвТ-ІЛІЧЕ 8р.г о.о" Польща
Код
УКТ ЗЕЯ
5514120000

Найменування продукції

5514420000

відбілена тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна), (80% поліефір/20%бавовна)
саржевого переплетіння
пофарбована тканина сумішева (65%поліефір/35%бавовна), (80%поліефір/20%бавовна)
полотняного переплетіння
пофарбована тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна), (80% поліефір/20%бавовна)
саржевого переплетіння
вибивна тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна), (80% поліефір/20%бавовна)
полотняного пепвштетіння
вибивна тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна), (80% поліефір/20%бавовна) саржевого

5515111000
5515119000
5903109090
5903209090
5907009000
6001920000
6005319000
6005329000
6005349000
6006319090
6006329090

відбілена тканина сумішева (65% поліефір/35% віскоза)
пофарбована тканина сумішева (65% поліефір/35% віскоза)
пофарбована (вибивна) тканина 100% поліефір з ПВХ напиленням
пофарбована (вибивна) тканина 100% поліефір з поліуретановим напиленням
стрічка світловідбиваюча покрита полімером
пофарбоване (відбілене, вибивне) ворсове основов'язане трикотажне полотно (100% поліефір)
відбілене основов"язане трикотажне полотно (100% поліефір)
пофарбоване основов"язане трикотажне полотно (100% поліефір)
вибивне основов'язане трикотажне полотно (100% поліефір)
відбілене поперечнов"язане трикотажне полотно (100% поліефір)
пофарбоване поперечнов"язане трикотажне полотно (100% поліефір)

5514210000
5514220000
5514410000

витяг

КОПІЯ

З «Висновку державної санітарно-епідеміологічно
Міністерства охорони здоров"я Україн..
№05.03.02-03/71006 від 06.08.2013
Нижчезазначені тканини торгових марок Н іт т е К е к ® , а саме:
- Тканина сумішева (65% поліефір/35% бавовна, 35% поліефір/65% бавовна,
80% поліефір/20% бавовна, 20% поліефір/80% бавовна) артикулів 1803,1805,
1807, 2003, 0903, 1203, 1203-EU, 1205, 1124, 1124*, 1124-EU, 1105, 1105-EU,
1106, 1102, 2604, 9008, 1027, 1027*, 1032, JS-240, 1305, 1307, 1309, 9008;
- Тканина сумішева (65% поліефір/35% віскоза, 35% поліефір/65% віскоза)
артикулів 1808, 1505, 1603, SC, SC/s;
- Тканина (100% бавовна) артикулів 2305, 2702, 2702-EU, FL828, FL526, VL-8,
UL-9, UV-17;
- Вельвет арт. CW11, CW16;
- Джине арт. 13 Oz, 12 Oz, 10 Oz;
- Жакардовий тік для матрасів арт. Х-115 Х-96 Х-74 Т0406 Т0637;
- Тканина халатна "Габардін" (100%поліефір) арт. ММ43, ММ44, ММ84;
- Тканина курточна (100%поліефір, 100%поліамід) артикулів L810, М790, PS770,
М700, DW601, SU615, R790, L790;
- Тканина "Турист" (100%поліефір, 100%поліамід) арт. TU24, TU36, TU48;
- Фліс (100%поліефір) арт. F710, F500, F900, F950, F960;
- SU615 "Дюспо бондінг" apT.PLV2, PLV4, PLV6, PLV21, PLV33, PDR-1, PDR-2;
- Тканина синтетична (100%поліефір) арт. 1209, А100, А 110, А8, А9, А12, S40,
S42, S80, AS703, AS737;
- Сітки арт. 8001, 9002, 9003, 9006, 9007, WB08;
- Підкладки 170Т, 190Т, Т310;
- Комірці та манжети
- Спанбонд SPE-50, SPE-70, SPE-80;
- Нитки 40/3, 40/2
- Стрічка світловідбиваюча РТ25, РТ50, ТТ25, ТТ50
відповідають вимогам ДСНП "Матеріали та вироби текстильні. Основні гігієнічні
вимоги" (Наказ МОЗ України № 1138 від 29.12.2012, зареєстр. в Мінюсті України №
86/22618 від 09.01.2013), за органолептичними та санітарно-хімічними показниками:
інтенсивність запаху продукції не більше 2 балів, рн в межах 4,8-7,5; міграція хімічних
речовин у контактуюче водне модельне середовище не більше значення ГДК (мг/л):
диметилтерефталату -1 ,5 , етиленгліколю -1 ,0 (для виробів з поліефірних волокон),
формальдегіду - 0,05, фенолу - 0,1 (для виробів з натуральних волокон),
капролактаму -1 ,0 та гексаметилендиаміну - 0,01 (для виробів з поліамідних
волокон), для змішаних тканин - диметилтерефталату -1,5, етиленгліколю -1,0,
формальдегіду - 0,05, фенолу - 0,1 .Міграція хімічних речовин у повітряне
середовище не повинна перевищувати значення ГДК с.д.атм.п.(мг/м3) формальдегіду та фенолу - 0,003.
Протокол експертизи №3/8-А-5354-13 від С
Термін дії висновку до 31.08.2018 року.
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