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Об'скг експертпзп вЦповИа€ встдновлецим медцчппм крrттерiям безпекш/показникам:
За параметрами токсикометрij вiдповiдае 2 масу вебезпе.rностi фечовиви небезпечяi) згiдво з
ГОСТ 12.1.007-76 <Система стапдартов безопасяостй труда, Вредяые вецества. Классификация и
обцие требованЕя безопасносм)) (показяик, цо лiмiтуе, - iягаляцiйна токсйчцiсть), сильпий
подразпик слизових оболонок очей.
Необхйцпмп умовамп впкорпстання/застосJ.ваЕця, зберirавпя, цrапспорryвдпня, }"тялiзацii;
зяпцеппя с:
Використовувати у сiльському господарствi згiдно з призначенням. Умови безпечвого
застосуваItця визначарться дотримашUIм вимог та реком9ндацiй виробника, правил особистоi
гiгiсttи та зага,rьвоприйяятих вимог охорови прачi при роботах з пестицидами та аФохiмiкатами з
використанням засобiв iндивiдуальвого зllхисту: респiратори РУ_60М-А або РПГ-67А, окуляри
типу ЗН, ПО-2 або ПО-З, рукавичi техяiчного призЕаченllя, Небезпечний для навколицньоIо
природЕого середовица. Запобiгати забрудrенню поверхпевих, Фrrтових вод, ryунту; не
застосовувати в охоронIiй зонi дrкерел господарсько_питЕого водопостачаяня, в перiод
безпосередньоi загрози паволкiв. на териrорii K}?opTiB. оyоронних зон нацiонмьних паркiв i
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заповiдникiв. Зберiгати в оригiпальвiй упаковчi, у Micrцx, ведоступних для дiтей, окремо вiд
харчових продуктiв. Пiд час застосування, транспортуванЕя, зберiгавня дотримуватись вимог ДСП
8.8.1.2,001-98 "Трапспорryванвя, зберiгаяня i застссування пестицидiв в народному господарствi",

За результатами державЕоi санiаарно-епiдемiологiчноi експертизи супер КАП, РК оргаяо-
силiконовий сlрфактант вiдповИае вимотам дiючого саяiтарного законодавства Украiни i за
},l\(ови дотримання вимог цього висцовку може бlти використанrй в заявленiй сферi застосувапня.

TepMiH придатностi: гарантусться виробником

lяформачiя щодо етикетки, iнструкцii, прaвиJ-I тощо: маркування обов'язкове. Висgовок Ее може
бути використаяий д,чя реклами споживqих якостей об'екту експертизи

Висяовок дiйсний: 5 poKiB

Вiдповiдальнiсть за дотриманЕя вимог цього висIiовку несе змввик

Показвикй безпеки,
людини контро-,1ю

якl
пе

пiдлягають контролю Еа кордоlli: за покatзниками безпеки для здоров'я
потребують, пiдлягаrоть стандартному контролю (вiзуаJIьItому та

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митllому оформленнi: пiдлятае державному
санiтарно-епiдемiологiчвому контролю на митнiй територii

Поточвий дерtкавпий санiтарпо-епiделriологi.яий пагляд здiйспю€ться згiдно з вимог!lми цього
висlrовку: викоIlмяя умов викорцстдtЕя

Комiсiя з державноi
саяiтарпо-епiдемiологiчпоi
експертизй
Дерхавноi устаяови (Iнстит}т
медициви працi НАМН Украi!и))
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