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С Е Р ІЯ М А ТРА Ц ІВ "B A B Y ”
Матрац «Kitten», матрац «Dolly», матрац «Funny», матрац «Teddy», матрац «Junior»,
матрац «Junior Lux», матрац «Prince», матрац «Small», матрац «Sweet», матрац «Darling»,
матрац «Mediflex Berry Kids», матрац «Mediflex Tutsy Kids», матрац «Mediflex Star Kids»,
матрац «Mediflex Happy Kids», матрац «Mediflex Twinkle Kids», матрац «Mediflex Cherry
Kids», матрац «Baby Flex Jump», матрац «Baby Flex Play», матрац «Baby Flex Sleep»,
матрац «Baby Flex Spin», матрац «Baby Flex Smile», матрац «Baby Flex Dream», матрац
«Baby Junior», матрац «Baby Mystery», матрац «Baby Fluffy», матрац «Камертон», матрац
«Танго», матрац «Елегія», матрац «Полонез», матрац «Меджик», матрац «Серенада»,
матрац «Менует», матрац «Ноктюрн», матрац «Корсар», матрац «Hilding Kids MOONY»,
матрац «Hilding Kids BUNNY», матрац «Hilding Kids BLOOMY», матрац «Hilding Kids
RUSTY», матрац «Hilding Kids BETSY», матрац «Hilding Kids GROOVY»._________________
ДУ Інститут медицини праці НАМИ України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня: (044)
284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи №13756 від 18 листопад
//* /

Заступник Голови експертної комісії

Захаренко М.І.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: ЗО листопада 2020 року
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.
згідно з чинним законодавством України._____________________________________________________________
(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України._______________________ ______________________________________
(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до ДСТУ
4239:2003 «Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги»,
Держаних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що
застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 29 грудня 2012 року №1138.______________________________________________________________
(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМИ України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
___________ e-mail: test-lab@ukr.net__________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, W W W)
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Заступник голови експертної комісії
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М атраци серії "ВАВУ" згідно з додатком до Висіїовку
(об’єкта експертизи )

код за УКТЗЕД: 9404
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул) \

побут
(сфера Застосування та реалізації об’єкта експертизи); •

TOB «Аскона-Век», Росія?

Комсомольська,,,116г, будова 25, м. Ковров, Володимирська обл„ 601900.
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

TOB «АСКОНА-УКРАЇНА», Україна, вул/Васильківська, 14, оф. 309 А, м. Київ, 03040, тел. (044)
496-28-05, код ЄДРПОУ: 3
7
1
6
5
9
3
1
___________________
ЩШ

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходкеннЛ, телефон, факс, E-mail, WWW) т

Контракт №06/17 від 20 жовтня 2010р._____________________________________
(дані про контракт на постачання об’єкта експертизи в Україну)

Об‘єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
міграція хімічних речовин у повітря ДР це перевищує: формальдегід #-’0,003 мг/м3, капролактам - 0,06 мг/м3,
метанол - 0,5 мг/м3; гексаметилендіамін # 0,001 мг/м3, інтенсивність запаху не більше 2 балів; продукція не
чинить подразнюючої та алергічної дії на шкіру людини, фарбування стійке, відмарювання не допускається; що
відповідає вимогам ДСТУ 4239:2003 «Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення.
Основні гігієнічні вимоги», Держаних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали,
вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Наказ
Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2012 року №1139.___________________________________
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:
при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку, Інструкцій з
використання та рекомендацій виробника. Зберігання, транспортування, продукції здійснювати згідно з
рекомендаціями виробника.________________________________ _________________________________________
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Матраци серії "ВАВУ" згідно з додатком до
Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за
умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.
Термін придатності: гарантується виробником
маркування обов’язкове, використання згідно з Інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний
для реклами споживчих якостей виробу або продукції._________________________________________________

