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Об'єкт експертизи Засіб для регулювання pH у басейнах BWT BENAMIN pH-minus flüssig. 
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)
Код за ДКПП, УКТЗЕД. артикул 2807

Сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи Засіб для регулювання pH води у басейнах. Реалізація -  оптово- 
роздрібна торгівля.

Країна-виробпик “BWT”. Австрія. Walter Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee: Form 4 Industries GmbH, Scharitzerstraße 23, 
4020 Linz: Arcana Pool Systems GmbH, Brünner Straße 186, A-2201 Gerasdorf bei Wien

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
Заявник експертизи TOB “НВО “ЕкосоФт”, Україна, 8200, Київська обл..м. Ірпінь, вул. Покровська, буд. 1-ї, код за 
СДРПОУ: 31749798

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)
Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду та 
аналізу наданих документів, ідентифікації зразків (рідина світло- жовтого кольору), оцінки ризику для здоров'я 
населення, встановлено, що до показників безпеки відносяться вимоги до безпеки праці з чинною нормативно- 
технічною документацією у відповідній галузі промисловості та вимог ТОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно- 
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і 
біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв. наказом МОЗ України від 14,01.2020 № 52): при 
роботі з засобом емісія сірчаної кислоти не більше ГДК (мг/м3ї: для в повітря робочої зони -1,0, в атмосферне повітря- 
0.1; міграція сульфатів (SQ4-) в воду не більше ГДК - 500 мг/л.
Показники безпечності та якості обробленої води в системах водопідотовки бассейнів повинні відповідати вимогам 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для 
забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі 
життєдіяльності людини необхідно: дотримуватись вимог вимог чинного законодавства щодо безпеки для здоров'я 
людини, “Громадських правил організації водопідготовкц в плавальних і купальних басейнах всіх типів і призначення” 
(Асоціація басейнів і СПА України, 2018), інструкції щодо дозування та застосування.
До роботи з засобом допускаються особи, що ознайомлені з правилами експлуатації та ті, що пройшли інструктаж з 
техніки безпеки та надання першої допомоги.
При роботі необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту очей, шкіри, органів дихання та дотримуватись 
правил техніки безпеки та інструкції безпеки прані згідно з діючою нормативно-технічною документацією. 
Використання, зберігання, транспортування, маркування -  відповідно діючої нормативно-технічної документації; у
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разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищсння) згідно вимог діючої в Україні нормативної 
документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засіб для регулювання pH у 
басейнах BWT BENAMIN pH-minus flüssig., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного 
законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері 
застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка повинна міститись на кожній пакувальній одиниці 
продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України; інформація щодо техніки 
безпеки і заходів першої допомоги надається у л и с т к у  даних безпеки; інструкція з застосування повинна 
супроводжувати кожну партію продукції. 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 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 та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 
при головному державному санітарному лікареві України 
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України _____________________________________________________

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, веб-сайт)


