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Об'єкт експертизи: паркетна дошка ТМ Karelia. Upofloor. Focus Floor. DUO Wood_____
Код за УКТЗЕД: 4418
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво, ремонтні роботи 
(житлові, громадські та промислові приміщення, в т.ч. шкільні, дошкільні, медичні заклади).
оптово-роздрібна торгівля______________________________________________________________
Країна-виробник: Karelia-Upofloor Ov. Фінляндія. Lukkosalmentie 3. PL 1765. 70420 Kuopio. 
Tel. +358 (0)20 740 9300. fax +358 (0)20 740 9210. www.kareliaparketti.fi____________________

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс. E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Інтер'єр Експерт". Україна. 76018 м. Івано-Франківськ, вул. 
Гаркуші. 10. тел./факс: +38 0342 715029. e-mail: interier-expert@ukr.net. www.interior- 
expert.com. код за ЄДРПОУ: 37952092_________________________________________________

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс.Е-таїї. веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт № RO-17.231 віл 11.12.2017 р. 
Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за вмістом шкідливих речовин у повітрі, а саме конпентраній: аміаку ГДК 0.04 мг/м3 . 
метанолу ГДК 0.5 мг/м3. формальдегіду -  ГДК 0.003 мг/м3 у відповідності до ДСаНПіН 8.2.1- 
181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, шо застосовуються у 
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги": за питомою активністю радіонукліду 
(137)Cs - не вище 740 Бк/кг у відповідності до ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив
питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини"______
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, 
утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у 
повітрі, а саме концентрацій формальдегіду, метанолу, аміаку за РД 52.04.186-89 
« Р у к о в о д с т в о  п о  контролю загрязнения атмосферы» у відповідності до ДСаНПіН 8.2.1-181- 
2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, шо застосовуються у 
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги": за питомою активністю радіонукліду 
(137)Cs у відповідності до ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив питомої активності 
радіонуклідів (137')Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини". Використання згідно з
Інструкцією виробника.________________________________________________________________
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи паркетна дошка ТМ 
Karelia. Upofloor. Focus Floor. DUO Wood________________________________________________

(назва об’єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства 
України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в 
заявленій сфері застосування

http://www.kareliaparketti.fi
mailto:interier-expert@ukr.net


Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Повинно бути надане маркування 
відповідно до вимог чинного законодавства. Даний висновок не може бути використаний для
реклами споживчих якостей об’єкта експертизи._________________________________________
Висновок дійсний п’ять років
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому
документальному контролю_________________________________________________________
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає 
державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній 
території України
Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами 
цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки 
згідно з ДСаНПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і 
конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"; ГН 
6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Сз та (90)Бг у 
деревині та продукції з деревини"

Комісія з питань державної санітарно- 79010 м. Львів, вул. Пекарська. 69; 
епідеміологічної експертизи «Лабораторії тел. +8(032) 260-09-06, 
промислової токсикології Львівського http://www.meduniv.lviv.ua 
національного медичного університету імені 
Данила Галицького»

Протокол експертизи № 692 від 30.03.2018 р.
(.№ протоколу, дата його затвердження)
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