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ЗасобИ мийнi пiд торгiВельЕимИ марками: (HOBA-XIM>>, "Бджiлка", KBjilkш, "П$ан Б", "Хtуýtу",

''Фiшка'', <Ексан про> (Exan Pro), <Вее М>, кВаrВее>i, KBreeZ*, KrIoлiTvloc>, t<Тандепя>> {Tandem), кЛойран

Г{роо (Lоуrаа Рто}, <Раляi> (Rally), <<Травзитi>, <<Суrrералъ>> {ýuрсtа}, кЮнiт AKBa>{Urrit Aqrra), <Юнiт

Фло> (Unit Flооr) - заJIеж}rО вiд irризначеIлня * Fоаm, CIP, ýез, Trrrbo, Bio, Есо-

i. Засiб рiдкий мнйший технi*lний

2"Заslб дýrл ]чlиття ýосудУ
З. Засiб рrдкий мвйцrlй кФнцёнтрований

4. Засiб для миття в посудФмi{йнiй машкн

5, Засiб увiверсальний для }tиття

6. Засiб дJý{ миття дит!r{огt} пес}ду
"l "За*iб для lt{иття ilосуду, овочiв тв фрlктiв
8. Кондицiокер дяя дитя.rоi бiлизки

9. Засiб для праýýя дитячих речей
l0, Ополiскувач для кили&€iв та лд'ят-<их меблiв
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дЕржАвнА слу}кБА укрАiни з питАнь
БЕзпЕчностI хАрчових продуктIв тА зАхисту спожtивдчIв

вул. Б, Грiнченка, 1, М. Киiв, 01001 ,тел,279-12-70,279-75-58, факс 279-48-8З,
e-mail: info@ clpss.gov.ua

зАтвврджtую
Голова /{ержпродспоживслуя<б
Магалецька В.В

висновок

вiд" /J, " Pi
Об'скr, експертцзи: Засоби мийнi згiдно з додатком

to ба,l,ыtовi)

виготовлений у вiдповiдllосr.i iз;
Змiни ЛЪ 10

(ttазва об'с:tсга скспср,гизи,)

ТУ У 6-З9-52-92 кЗАСоБИ \4ИЙНI. Технiчнi умови) та

Код за ДкпП, УКТЗЕ{: 20.41

СфеpаЗасТoсyBаIIIIяTаpеaлiЗацiioб'сктаекспepTиЗи:ЗaПpизнaЧенЩ
чищення водостiйких поверхонь! MaTepia,TiB, виробiв, механi:змiв, п{еханi.{них пристроtв,гоlцо, 

дJIя миl,тя посудУ, предметiв домашнього вжитку, пiдлоги i cTiH, а також для прання.
замочування, полоскання, пом|якшенням або вiдбiлIованI-Iя виробiв з тканини в рiзнихгалузях промисловост1, на пlдприсмствах ресторанного господарства та харчовоi
промисловостi, У дитячих закладах, для побутового та промислового використання та

алiзацii через оптоI]о- iбну торгiвлlо
Кpаillа-виpoбник:ToB..НoBA.XIМ',,Укpaiнa,aДpесaвиpoбницrв@
Свгена CBepcTioKa, буд. 11

Заявник експертизи: ТоВ "HOBA-XIM", YKpaiHa, 02002, м. Киiв, вул. Свгена Сверстюка,
буд. 11, код за еДРПОУ 3З7817З9

t rлрсс:. u,.i l;* бi-lш л лТm[ч ц,ffi с-lпа]l. вео-саиt)

Щанi прtl коIIтракт IIа пOстачаllltя об'ск,га в YKp:rilly: вirчизrtяний виробник

oб'сктекcПеpTиЗивiДlloвiДаeu.'.а.'Бu"*,,"*''"lЦ*'-;;"Рffi;*;;
резуль,гатами iдентифiкацii, розг:rяДу i ана.;riзу документацii, оцiнки ризику для здоров'яt
насеJтення,_ а тако}It резуJIьтатайи rrеревiрки (itонтролlо) паданого заявFIиком зразка об'екта
експертизИ в межаХ сферИ акредитачiТ. а саме: BMicT хiмiчниХ речовиН в атмосферноNIу
повiтрi не повинеН перевиIцуВати ГfiК (серелнЯ добова), мгlм3: форЙальдегiлу - 0,003; оrrрrу
етилового - 5; спирту пропилового - 0,З: при застосуваннi засобiв при х{аксиь.{Lrlьних
коi{центраuiях робочого розчину згiдно iнструкшiт з використання залишковi кiлькостi Пдр
на поверхнях пlсJIя ки не повиннi ttеревищувати 0,15 мrсг/см2, залишковi кiлькос.гi



КаТiolIНиХ.аIIioIIНИХТarlcioIIoГеIIItИхПAРнсoinoза,l"шйвi
ltiлькостi катiоtlних, aHioliHиx та неiоногенних ПАР в змивах не бiльrпе (мкг/см2; на пос\,дi -.
0,1: п,tiграuiя полiфоссРатiв у BolIFIe середовише не пови[Iна псревиtцувати 8.0; СПДР - 2ti,0; о
робочиХ концентраiliях миiочi засобИ не повинrri матИ гостроi шкiрно-подразнюtочоi,
токсично_резорбтивноТ та алерген}Iоi дii, i1lдекс негативI]оi дiТ на стан шкiри пrодrru 0 балiв:
додатковий контроль змиваемостi за величиi"lою рн, одориметрiя не бiльше 2 бzr_пiв
ВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ МВ NЪ 4548-87 "Методи.{еские указания по санитарно-гигиеническоN,{)/
контролIо за применениеN,I чистяrцих средств для обработкт изделий, контактир},ющих с
пиlцевыN{И продуктами", СанПiI] лга 6026 Б-91 <Санитарные правила и нормы по
производсl,ву и приN,IенениIо ,IoBapoB бытовой химии)), Регламеrrт сс м 64812004
европейського па :а Ради <Про миtо,лi засоби> вiд З 1.
НеoбхiднимиyмoвамиBикopистання/зас'o"y"u'n",@уuu",,',y',-i,uцiц
знищенЕя €: 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 док5,менЙцt; в;
проведення вибiркових випробувань об'екта експертизи на вiдповiднiсть вимогам даного
висновку та дiючого санiтарного законодавства.

2004

За результатами
додатком

державноi санiтарно-епiдемiологiчнот експертизи: Засоби миt"i з.iд"о 
=

(tlазва об'екта експертltзи)

за наданим заявIIиком зразком вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного законодавства
украiъи i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути викъристанi в заявленiй
сферi застосування.
TepMiH придатностi: згiдно рекомендацiй ка.
IнфopмaцiяЩoДчеTикeтки'.iнстpукцii'ПpаBиЛioulo'МapкyBaНнядn"ffi

_ё]gцо_:е]]1вi;lомос:тi гlа де]]]i,q!цiД yg1lj щ9 9цq].цацц9Iування фiрми виробн а
Впсltовок дiЙсrrий на TcpMirr лiТ 'ГY У 6-З9-52-92 кздсоБи N{иЙi]I" техr,"* уrо*; а
Зплiни ЛЪ 10
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього вис}Iовку 

""й auоr*r"о
п"""."""" 0".r"*, якi пiдлягають контролю на кордонi: вiтчизняна прод}кцiяПО**""*ffiопrроrr* rrо" *"r"оrу офоо*rr*rr"i, "irffiПОТО'" здiйснюеться згiдно з вимогами цьоговисновку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановленими медичними
критерiями безпеки, умовами використання/застосування, зберiau".r", транспортуванrrя, угилiзацiТ i
знищенюI у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами iнспЬкryвur"" у вiдповiдностi з
чинним caнl
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