
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

KZ.О.01.0934

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген
" 17 " мамыр20 22 ж.

№ KZ.7100934.01.01.00573

дейін жарамды" 17 " қараша20 23 ж.

Сәйкестікті  растау  жөніндегі  орган  «Аналитик  АФ»  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі,  тіркеу  мекен-жайы:  Қазақстан
Республикасы, Байқоңыр ауданы, Нұр-Сұлтан қ., Көш. Е.Брусиловского, 24/1, 210, 212, 215, индекс: 010000, нақты мекен-
жайы: Қазақстан Республикасы, Байқоңыр ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, көш. Е.Брусиловский, 24/1, 212, индекс: 010000

Осы  сәйкестік  сертификаты  өнімнің  тиісті  түрде  сәйкестендірілгенін  куәландырады  Еден  жабыны  поливинилхлоридті
көбіктенген-линолеум  ПВХ  негізінде,  түрлері:  "COMFORT",  "IDYLLE  NOVA",  "FAVORIT".  ТШ  бойынша  шығарылады
22.23.15-016-54031669-2019  №1  өзг.  ;  сериялық  өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3918101000

жасалған Ресей, "ТАРКЕТТ" АҚ, Самара облысы, Отрадный қаласы, Промзона, 1.

белгіленген  қауіпсіздік  талаптарына  сәйкес  келеді  ҚР  ПП  ТР  No  1202  17.10.2010  ж.  «Ғимараттар  мен  құрылыстардың,
құрылыс  материалдары  мен  бұйымдарының  қауіпсіздігіне  қойылатын  талаптар»,  (б.6.7),  ҚР  Төтенше  жағдайлар
министрлігінің 17.08.2021 ж. №405 бұйрығы (№13 қосымша) "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар", БСЭГТ кеден
одағы комиссиясының шешімімен бекітілген ж.2010.05.28 №299 т. II, б. 6; МЕМСТ 7251-77 п. 2.2 таб.2;

Өтініш  беруші  (жасап  шығарушы,  сатушы)  "Tarkett  kaz/Таркетт  қаз"  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі,  тіркеу
мекенжайы  Нұр-Сұлтан  қ:  Қазақстан  Республикасы,  "Есіл"  ауданы,  АСТАНА  қ.,  Тұран  даңғылы,  18,  индексі:  010000

Сәйкестік  сертификаты  негізінде  берілген  "Аналитик  АФ"  ЖШС  аккредиттелген  СО  ж.2022.04.26
№687,688,689,691,692,693 сынау хаттамасы. ж.2020.07.16 №КZ.Т.01.0896 аккр. аттестаты. "ҰССО" АҚ аккредиттелген СО
ЖШС  аккр.СО  ж.2022.04.27  №1228С,  ж.2022.04.28  №1229С,1230С  сынау  хаттамасы  ж.2018.08.22  №КZ.Т.01.0210
аккредиттеу  аттестаты.  ж.2021.08.19  №044  өндіріс  жағдайын  талдау  актісі;

Қосымша  ақпарат  ж.2021.05.21  №348-НҚ  ҚР  ИСМ  бұйрықпен  бекітілген  "Өнімді  таңбалауға  қойылатын  талаптар"  ТР;
Сертификаттау  схемасы  4

Е.С.СОБЕСКАЯ

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

Е.А.МАНАКОВАЭлектрондық қолтаңбаменСарапшы-аудитор



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.О.01.0934

PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных

государственной системы технического регулирования
" 17 " мая 20 22 г.
№ KZ.7100934.01.01.00573

Действителен до " 17 " ноября 20 23 г.

Орган  по  подтверждению  соответствия  БИН  050440000072,  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Аналитик
АФ",  юридический  адрес:  Республика  Казахстан,  р-н  Байконыр,  город  Нур-Султан,  ул.  Е.  Брусиловского,  24/1,  210,  212,
215,  индекс:  010000,  фактический  адрес:  Республика  Казахстан,  р-н  Байконыр,  город  Нур-Султан,  ул.  Е.  Брусиловского,
24/1,  212,  индекс:  010000

Настоящий  сертификат  удостоверяет,  что  должным  образом  идентифицированная  продукция  Покрытие  напольное
поливинилхлоридное  вспененное  –  линолеум  ПВХ  на  основе,  типы:  «COMFORT»,  «IDYLLE  NOVA»,  «FAVORIT».
Выпускается  по  ТУ  22.23.15-016-54031669-2019  с  изм.№1.  ;  серийное  производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3918101000

изготовленная Россия, АО «ТАРКЕТТ», Самарская обл, г.Отрадный, Промзона, 1.

соответствует требованиям безопасности, установленным в ПП РК ТР №1202 от 17.10.2010г. «Требования к безопасности
зданий  и  сооружений,  строительных  материалов  и  изделий»,  (р.6,7),  ПП РК ТР  №405  от  17.08.2021г.  (приложение  №13)
Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям  РК.  «Общие  требования  к  пожарной  безопасности»,  ЕСЭГТ  утв.  реш.  КТС
№299  от  28.05.10г.  гл.II,  р.6.;  ГОСТ  7251-77  п.  2.2  таб.2  ;

Заявитель  (изготовитель,  продавец)  БИН  080940007093,  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Tarkett
kaz/Таркетт  каз"  г.Нур-Султан,  юридический  адрес:  Республика  Казахстан,  РАЙОН  "ЕСИЛЬ",  Г.АСТАНА,  Проспект
ТУРАН,  18,  индекс:  010000

Сертификат выдан на основании протокол испытания №687,688,689,691,692,693 от 26.04.2022г., ИЦ ТОО "Аналитик АФ". (
аттестат: №КZ.Т.01.0896.от 16.07.2020г.); протокол испытания №1228С от 27.04.2022г., №1229С,1230С от 28.04.2022г., ИЦ
АО "НаЦЭкС"( аттестат: №КZ.T.01.0210. от 22.08.2018г.); акт анализа состояния производства №044 от 19.08.2021г.;

Дополнительная информация ТР "Требования к маркировке продукции" утвержденный приказом МТИ РК от 21.05.2021г.
№348-НҚ; Схема сертификации 4;

Е.С.СОБЕСКАЯ

Руководитель органа по
подтверждению  соответствия или
уполномоченное им лицо Подписан ЭЦП

Е.А.МАНАКОВАПодписан ЭЦПЭксперт-аудитор


