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згlдно додатк
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виготовлении у вiдповiдностi

Itод за ДКППl УItТЗЕД, артикул: 3402

Краiна-виробник <Pufas Wегk KG, D-з4з46 Hann.Munden, Im Schedetul i, G"1*uпу -

Заявник експертизII ТоВ (сИнЕР}КI> , УкраТна, 0206в, пл. КиТв, пр, Григоренка, 1-б, кв. 35, код за
сдрпоу зз69з 150

laHi про KoIiTpaKT на постпчаIIня об'скта в YKpaiHy -
об'скт експертизи вiдповiдас встацовлеIIцм медIлчIIим критерiям безпекlr/показнпкам:

також резуЛьтатамI,I перевlркИ (коt,lтро-ttю) наданогО заявtlltкоN,t зразка об'екта експертизи в мея(ах сфери
акредитацiI, а CaIvIe: При застосувагllri засобiв при максипII].тIьнI4х концентрачi"" podo.ro.o розчин), ariдоо
iнструкцiТ з використанIlя заJIишковi кiлькостi ПАР на пoBe])xнllx пiсля обробкI{ не повиннi'перевищувати
0,15 мкг/сМ2, мiграцiЯ по.шiфосфатiв у водне середов],Iще ]te Ijовинна перевищувати 8,0; спАР - 20,0;
додатковий контроль зпrиваепtостi за велиttиноtо рН, BMicT хiмiчтlих речовIIн в атмосферному повiтрi не
повиI{ен леревUщуватrr Г.ЩКсер.лоб пlг/мЗ: формальлегiд - 0,003 лtг/м3, за токсикологiчнимим показникал,lи
препарати не повиннi пlaTll fiодразttюtо,rоi та алергеннот дii при дотриманнi режиму iiнього використання;
одориметр}FIнi показниКи не повиltнi перевищувати2 балт,t згiдно виN{ог СанПiН м 6026 Б-9 1 кСанитарвые
правl4ла II яормы по произвЬдству и прIIмеI{еIIшо товаров бытовой хl,tмии); гI1 2.2.6-184-20l3 KOpieHToBHo
безгlечгri piBHi впливУ (оБ|в) забрl,лнююч@ населених мiсць>



Необхiдвими умовами використання/застосуваIIня, зберiгання, транспортування, утилiзацiiо
знищення с: а) дотриманнrI вимог, якi встановленi данлrм висновком за результатами випробування
наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та TepMiHiB зберiгання продукцiТ
вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у супровiднiй документацii; в) проведення
вибiркових випробувань об'еrста експертизи на вiдповiднiсть вимогам даного висновку та дiючого
санiтарного законодавства
За результатами державноi санiтарно-епiдемiолоr,iчноi експертизи Булiвельнi та побутовi
засоби для миття та чищеннjI "PUFAS" та "Glutoclean" згiдно до

за наданим заявником зра}ком вiдповiда€ вимогам дiючого санiтарного закоЕодавства
Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявлепiй
сферi застосування.
TepMiH придатностi згiдно MapKyBaHIilI.

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii',
вкJlючати вiдомостi на державнiй MoBi про
найменування фiрми виготовлювача

правил тощо MapKyBaHHlI
застосування, заходи безпеки

для споживача повинно
при застосуваннi, склад,

(назва об'екта експертизи)

Висновок дiйсний п'ять poKiB

Вiдповiдальпiсть за дотримаЕпя вимог цього висповку несе заявник.
Показникп безпеки, якi пiдлягають коптролю на кордонi: за пок€lзЕиками безпеки для здоров'я
людини пiдлягають стандартному контролю (вiзуальному та документzrльному).
ПоКазники безпекио якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягають контролю
на митнiй терrгорii Украiни.
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з вимогами
цього висновку На об'сктах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за встановлениNlи
медичнIIми критерiями безпеки, yMoBaMI,I використання/застосування, зберiганнll, транспортуваI{ня,
угилiзацiТ i знищенrш у обсязi та з перiодичнiстю, визначеними програмами iнспекryвання у
вiдповiдностi з чинним санiтарним законодавством Украiни.
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,Щодаток до висновку державноi санiтарно-ешiдемiологiчноi експертизи

вiд " /.? " J,:L 2021 року Jф12.2-18-зl iis,'

1 PUFAS Тар-Ех (ТареtепаЬl0sеr) - Засiб для видil,чення старих шпzrлер

2 PUFAS Cement-Ex (Zementschleier-Entferner) - Засiб для видалення за.ilишкiв цементу

J PUFAS Facade-Clean (Salpeterentfemer) - Засiб для видаJIення солей та нiтратних видiлень

4 PUFAS schimmel spTay КомЕтА - Засiб вiд плiсняви Комета

5 PUFAS Algen- und Schimmel Stop (AMSS) * Засiб дJuI вида!ченнrI моху та плiсняви (АМСС)

6 PUFAS Anti-Schimmel Konzentrat (fungizider Farbzusatz) * За-хист вiд плiсняви, фунгiцид

7 PUFAS дььеizеr - Засiб для видалення лакiв та фарб

8 Glutoclean schimmel Entferner chlorfrei - Засiб длJI видалення плiсняви

9 Glutoclean Schimmel Entferner Chlorhaltig - Засiб для BIutzl,,IeHю{ плiсняви

10 Glutoclean Algen- und Griinbelag Entfemer - Засiб для видаленюI водоростi та зеленого нальоту

ll Glutoclean Fett, Wachs und Schmutzlciser - Засiб дJuI видаленюI жиру, воскy та забруднень

12 Glutoclean Glutoclean С Hmd Reiniger * Крем_очисник

lз Glutoclean Duschkabinen Reiniger - Очисник для душових кабiн

l4 Glutoclean sanitar Reiniger - очисник для сантехнiки

15 Glutoclean Fugеп Rеiпiяеr - Очисник швiв

iб Glutoclean Нуяiепе Spray - Гiгiенiчний очисник (спрей)

|7 Glutoclean Mineralguss Rеiпigеr - Очисник мийок iз мiнера,tьного литва

18 Glutoclean Rohr Frei Gel - Очисник дrrя труб гель

19 Glutoclean Urin und Kalkstein Епtfеmеr - Засiб для вида"llення 1рiнових та вапнJIнID( вiдкладень

20 Glutoclean kiichen Entfetter - Знежирювач для kжHi

21 Glutoclean Backofen und Grill Reinigeг - Очисник для духовок та грилю

22 Glutoclean Kiihlschrank Hygiene Reiniger - Очисник для холодильника

2з Glutoclean KunststoffReiniger - Iнтенсивний очисник длJI IIластмас

24 Glutoclean kamin und ofenglas Reiniger - очисник для скла kшtiHiB та печей

25 Glutoclean GeTЁte Entkalker - Засiб для видаленIfi накипy

zo Glutoclean Е49Iý!еЦ1 und Сhrоm Pflege - Засiб з догляду за нержавiючою стаJIлю та хромом

21 Glutoc]ean Zementschleier Entferner - Засiб для видалення цементного наJIьоту

28 Glutoclean Fliesen und Steinreiniger sauer - Очисник для плитки та каI\4еню - кислотний
29 Glutoclean Feinsteinzeug Reiniger und Pflege - Засiб дJuI очистки та догJuIду за плиткою з керамогранiт\z

30 Glutoclean Feinsteinzeug Imрrёgпiеruпg - Просочка для плитки з керамогранiту

зl Glutoclean Rostflecken Entferner - Засiб д.liя видалення плям iржi

з2 Glutoclean Fliesen wischpflese - Засiб з догляду за плиткою
JJ G]utoclean Laminat und Korkboden RЙпiяеr - Засiб для очистки та догляду задЕцdцатом та коDковим покDиттям

34 Glutoclean
..z-/* 1r1, tllr;1 --\.

РаrkепЬоdеп Reiniger und Pflege - Засiб для очистки ,u доrбДfыа'ффtg#(*),.,

35 Glutoclean Flecken Entferner - Засiб для чищеЕня килимiв ,u *'"*,ч/ýЖл
'Y.l]s.\

l \"j'. \

зб Giutoclean Teak und Harthol4 0l - Масло для обробки TiKy та iншt
J-

L1 йнйll

31 Glutoclemr Teak Reiniqer und Епtgrаuеr - Освiжувач TiKy та iнших -r_\_ЧР A*il
ý;ffig



38 Glutoclean Echtleder Reiniger - Очисник для Hol шк1

39 Glutocleart Kunstleder Reiniger - Очисник дJuI штучноi шкiри

40 Glutoclean AлtiSchimmel Impriignierung - Засiб дJш захисту вiд плiсняви
41 Glutoclean Маrmоr und Granit Reiniger und Pflege - Засiб для очистки та догляду за гранiтом та мармуром
42 Glutoclean Zementschleier Епtfеrпеr fiir Маrmоr - Засiб для видалення залишкiв цементу з мармурy

4з Glutoclean Маrmот und Granit Imрriigпiеruпg - Просочка для мармуDу та гранiту

44 Glutoclean Stein Vеrsiеяеluпg - Просочка каIr4еню

45 Glutoclean Glas und Spiegel Reiniger - Очисник скла та дзеркал

46 Glutoclean дчfklеЬеr Entfemer - Засiб для видtL,Iення наклейок

4,7 Glutoclean Glaskeramik Reiniger - Засiб для очистки склокерамiки

48 Glutoclean Display Reiniger - Очисник eKpaHiB та дисплеiв

49 Glutoclean Acryl Reiniger - Очисник дJu{ zкрилу

50 Glutoclean Olflecken Entferner - Засiб для видаJIеншI пJuIM масла

51 Glutoclean Whirlpoolsystem Reiniger Konzentrat - Засiб для очищення гiдромасажних систем

52 Glutoclean Markisen Reiniger - очисник для маркiз та HaBiciB

5з Glutolcean Markisen Imprёgnierung - Просочка для маркiз та HaBiciB

54 Glutoclean Grabstein Reiniger * Очисник пам'ятникiв та нагробкiв

55 Glutocleml Kronleuchter Reiniger - Очисник дJuI люстр

56 Glutocleаrr Algen- und Griinbelag Епtfеrпеr - Засiб д4я BIцaJIеHHJ{ моху та зеленого HmrboTy

5,7 Glutoclean Кrаftrеiпigеr * Iнтенсивний очисник поверхонь

58 Glutoclean Holz- uп4 Sauna Reiniger - Очисник деревини в саунах та баяях

59 Glutoclean Fеlgеп Reiniger - Очисцик дискiв

60 Glutoclean Rоhr Frеi Granulat - Засiб для очистки труб гарнулят

61 Glutoclean Hochglarzfronten Reiniger - Засiб для о]lистки та догляду за гffIнцевими меблями
62 Glutoclean мёьеl Reiniger und pflege ftir Holz - Засiб для очистки та догляду за дерев'яними меблями

бз Glutoclean Bodenreiniger3 in 1 (Konzentгat) Очисник пiдлоги 3 в 1 (концентрат)

64 Glutoclean MaggiX Polier-Rginiger Полiруючий очисник

Комiсiя з питань державноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ
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