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СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген
" 30 " мамыр20 22 ж.

№ KZ.7500669.01.01.00429

дейін жарамды" 30 " мамыр20 23 ж.

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 990840004663, "ҚазОңтүстікқұрылыссертиф" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
тіркеу  мекен-жайы:  Қазақстан  Республикасы,  Жетысу  ауданы,  Алматы  қаласы,  Бокейханов  көшесі,  11,  индекс:  050014,
нақты  мекен-жайы:  Қазақстан  Республикасы,  Алматы  облысы,  Медеу  ауданы,  Алматы  қаласы,  Коперник  көшесі,  124Г,
индекс:  050007

Осы  сәйкестік  сертификаты  өнімнің  тиісті  түрде  сәйкестендірілгенін  куәландырады  Су-дисперсиялық  лак-бояу
материалдары  қосымша  бойынша.  Топтамалы  өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3209900000

жасалған  "БСФ"  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі,  нақты  мекен-жайы:  Қазақстан  Республикасы,  Алматы  қаласы,
Әуезова  көшесі,  3Г,  индекс:  050008

белгіленген  қауіпсіздік  талаптарына  сәйкес  келеді  ҚР ТР 348-НҚ Өнімді  таңбалауға  қойылатын талаптар;  ҚР ТР 405  өрт
қауіпсіздігіне  қойылатын  жалпы  талаптар;  ҚР  ТР  1398  Бояулар  мен  лактар  мен  еріткіштерге  қойылатын  қауіпсіздік
талаптары; 28.05.2010ж. № 299 КОК Шеш. бек. БСЭГТ; ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007, б.б. 5.3.1 кесте 1 (көр. 1-7, 9), кесте Б1
көр.10.

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 000140002207, "БСФ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекен-
жайы: Қазақстан Республикасы, Іле ауданы, Алматы облысы, Өтеген батыр ауылы, Жерұйық көшесі, 2, индексі: 040700.

Сәйкестік  сертификаты  негізінде  берілген  30/05/2022ж.  №№  786-803  сынақ  хаттамалары  "ҚазОнтүстікқұрылыссертиф"
ЖШС  СЗ  (аттестат:  №  KZ.T.02.E0653);  30/05/2022ж.  №№  13939-13956  сынақ  хаттамалары,  "ҰСжСО"  АҚ  АФ  ТӨ  СЗ
(аттестат:  KZ.T.02.0460);  23/05/2022ж.  №273-Ст/22-  №278-Ст/22  сынақ  хаттамалары,  "НТЦ  Элмас-БИС"  ЖШС  СЗ
(аттестат:  KZ.Т.02.0084);  29/04/2022ж.  өндіріс  жағдайын  талдау  актісі

Қосымша  ақпарат  Инспекциялық  бақылауды  "ҚазОңтүстікқұрылыссертиф"  ЖШС  СРО  жүргізеді;  3  сертификаттау
схемасы;

Л.Л.КОРОТАЕВА

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға Электрондық қолтаңбамен

Г.С.СУЛЕЙМЕНОВАЭлектрондық қолтаңбаменСарапшы-аудитор



Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен Л.Л.КОРОТАЕВА

Электрондық қолтаңбамен Г.С.СУЛЕЙМЕНОВА

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

Сәйкестік сертификатына
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ЕАЭО СЭҚ ТН
коды

Өнім шығарылатын құжаттаманың
белгісіӨнімнің атауы, оны жасап шығарушы

қосымша
" 30 " мамыр20 22 ж.

№ KZ.7500669.01.01.00429

дейін жарамды" 30 " мамыр20 23 ж.

р / с
№

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

парак

Түрлі-түсті "Colors" акрилдік эмалі "РАДУГА -220"32099000001

Эмаль акриловая "Atlas" для дерева "РАДУГА -115"32099000002

Қасбетке және интерьерге арналған "Extra" акрилдік
бояуы "РАДУГА -114"32099000003

ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007Акрилдік PRIMER "РАДУГА-26" бекіткіш астарламасы32099000004

Ағашқа арналған "РАДУГА-24" (антисептик)
астарламасы32099000005

Су-дисперсиялық акрилдік интерьерлік "Комфорт"
бояуы32099000006

Эмаль акриловая для радиаторов отопления "РАДУГА -
178"32099000007

Интерьерлерге арналған "Rossa" акрилдік, жуылатын
бояуы "РАДУГА -216"32099000008

Бетондық еденге арналған "РАДУГА-119" акрилдік
бояуы32099000009

Құлпырмалы және металлды "Bronze" сәндік эмалі
"РАДУГА -117320990000010

Құлпырмалы және металлды "Silver" сәндік эмалі
"РАДУГА -117320990000011

Мультиколорлық "Mix Decor РАДУГА-39" акрилдік
бояуы320990000012

Әмбебап "Etalon" акрилдік эмалі "РАДУГА -116320990000013

Көп мақсатты кәсіптік "Amphiteks" акрилдік бояуы320990000014

Қасбеттік "LOTUS SilSan РАДУГА-19" бояуы320990000015

Интерьерге және қасбетке арналған "Eco-lux" акрилдік
эмалі "РАДУГА -113"320990000016

Қасбеттік силикондық "LOTUS РАДУГА-118" бояуы320990000017

Құлпырмалы және металлды "Gold" сәндік эмалі
"РАДУГА -117320990000018


