
ДКПП 20.20.14-90.00 УКНД   11.080.20; 

71.100.35 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор 

ТОВ «___» 

 

__________________  

«____» ___________2020 р. 

 

 

 

ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ НА ОСНОВІ ІЗОПРОПІЛОВОГО СПИРТУ 

Технічні умови 

ТУ У 20.2-____________-001:2020 

 

 

 

Уведено вперше 

Дата надання чинності ___ ______ 2020 р. 

Без обмеження терміну дії 

 

 

 

 РОЗРОБЛЕНО 

Директор 

ТОВ «__________» 

 

__________________ 

«____» ___________2020 р. 

  



ТУ У 20.2-___________-001:2020 

2 

ЗМІСТ 

 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ................................................................................ 3 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ......................................................................... 4 

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ........................................................................................ 7 

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗУВАННЯ .............. 11 

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ .............................................................................. 14 

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ...................................................................... 16 

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ...................................................... 21 

8 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ............................................................................ 22 

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА ................................................................................ 22 

 

 

  



ТУ У 20.2-___________-001:2020 

3 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ці технічні умови поширюються на засоби дезінфекційні на основі 

ізопропілового спирту (далі по тексту – засоби), що являють собою готові 

розчини, які містять ізопропанол, гліцерин, олію чайного дерева, барвники та 

ароматизатори та призначені для обробки рук та шкіри, дезінфекції виробів 

медичного призначення, дезінфекції поверхонь.  

Засоби призначені для гігієнічної обробки рук медичного персоналу та 

обробки рук хірургів в лікувально-профілактичних установах і пологових 

будинках; для гігієнічної обробки рук медичних працівників дитячих 

дошкільних і шкільних установ, установ соцзабезпечення (будинки для 

людей похилого віку, інвалідів та ін.), працівників парфумерно-косметичних 

підприємств, громадського харчування, об'єктів комунальних служб (в тому 

числі косметичних салонів та ін.), підприємств фармацевтичної і харчової 

промисловості та у побуті. 

Засоби підлягають реалізації через мережу оптової та роздрібної 

торгівлі, інтернет-магазини, аптеки, спеціалізовані магазини і відділи, а також 

безпосередньо продаж суб’єктам господарської діяльності всіх форм 

власності та споживачу за його попереднім замовленням. 

Обов’язкові вимоги до якості засобів, які забезпечують їх безпечність 

для життя і здоров’я населення, охорони довкілля, викладені в розділах 3 і 4. 

Ці технічні умови придатні для цілей сертифікації. 

Приклад позначення засобу при замовленні та в іншій документації: 

«Засіб дезінфекційний *, 30 мл, ТУ У 20.2-__________-001:2020». 

* Дозволяється при маркуванні доповнювати назву продукції 

додатковими торгівельними та/або власними назвами у відповідності до 

чинного законодавства. Позначення продукції на тарі може мати різне 

розташування або стилізацію назви та доповнення, прийняті на підприємстві-

виробнику або підприємстві-замовнику, які не суперечать цим ТУ та чинному 

законодавству. 

Ці технічні умови не можуть бути повністю або частково відтворені, 



ТУ У 20.2-___________-001:2020 

4 

тиражовані i розповсюджені без дозволу власника технічних умов –  

ТОВ «_________». Інші підприємства (організації), незалежно від форми 

власності і громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності можуть 

використовувати ці технічні умови у відповідності до обов'язків договору на 

право виробництва і використання. 

Інформація про дані технічні умови є комерційною таємницею 

підприємства власника ТУ. 

Ці технічні умови придатні для цілей сертифікації або іншої процедури 

оцінки відповідності. 

ТУ необхідно перевіряти регулярно, не рідше одного разу на п’ять 

років після надання їм чинності чи останньої перевірки, якщо не виникає 

потреби перевірити їх раніше на випадок прийняття нормативно-

законодавчих актів, національних (міждержавних) стандартів та інших 

нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що 

встановлені у ТУ. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цих технічних умовах наведені посилання на такі нормативні та 

нормативно-правові документи: 

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 

знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» 

Закон України «Про охорону праці» 

Закон України «Про рекламу» 

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні 

положення та вимоги 

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Порядок здійснення операцій 
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ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. 

Загальні технічні та організаційні вимоги 

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація 

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання 

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та 

номенклатура видів захисту 

ДСТУ 7238:2011 ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. 

Загальні вимоги та класифікація 

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні 

вимоги та класифікація 

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення 

густини рідин 

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості 

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги  

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

ДСТУ EN 1040:2004 Засоби хімічні дезинфікувальні і антисептичні. 

Основна бектерицидна активність. Метод випробування та вимоги (стадія 1) 

(EN 1040:1997, IDT) 

ДСТУ EN 1275:2004 Засоби хімічні дезинфікувальні і антисептичні. 

Основна фунгіцидна активність. Метод випробування та вимоги (стадія 1) 

(EN 1275:1997, IDT) 

ДСТУ ІSO/ІЕС 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація 

постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ІSO/ІЕС 17050-

1:2004, IDT) 

ДСТУ ІSO/ІЕС 17050-2:2006 Оцінювання відповідності. Декларація 

постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація 

(ІSO/ІЕС 17050-2:2004, IDT) 

ДСТУ OIML R 79:2017 (OIML R 79:2015, IDT) Вимоги до марковання 
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фасованих товарів 

ДСТУ OIML R 87:2017 (OIML R 87:2016, IDT) Кількість фасованого 

товару в упаковках  

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. Общие требования  

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов  

ГСТУ 3-050:2004 Продукція  хімічна (товари побутової хімії). 

Маркування 

ГСТУ 3-051:2004 Продукція хімічна (товари побутової хімії).  

Пакування 

СОУ МПП 71.100-077:2004 Продукція хімічна (товари побутової хімії). 

Правила приймання 

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення. 

ДБН B.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація 

ДБН В.2.5-67:2013 Державні будівельні норми і вимоги. Будинки і 

споруди. Опалення, вентиляція та кондиціонування 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною 

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених 

місць, затверджені наказом МОЗ України від 17.02.2011 р. № 145 

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку  

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень 

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні 

ГН «Гранично допустимі норми вмісту хімічних і біологічних речовин 

в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.15 р. 

Наказ МОЗ України № 246 від 21 травня 2007 р. Про затвердження 
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Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 

Наказ МОЗ України № 248 від 08.04.2014 р. Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 

Постанова КМУ № 465 від 25.03.1999 р. Про затвердження «Правил 

охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» 

Примітка - При користуванні даними технічними умовами доцільно перевіряти 

дію стандартів, на які є посилання. Якщо стандарт замінений (змінений), то при 

користуванні цим стандартом слід керуватися заміненим (зміненим) стандартом. Якщо 

стандарт скасований без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, 

застосовується в частині, що не зачіпає це посилання або з метою застосування як 

інструкцію, правила тощо, які впорядковують діяльність у тій чи іншій сфері, якщо на 

нього не передбачається робити посилання у відповідній сфері діяльності 

 

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

3.1 Засоби повинні відповідати вимогам цих технічних умов і 

виготовлятися за рецептурами та згідно з технологічним регламентом, 

розробленими і затвердженими у встановленому порядку з дотриманням 

вимог чинних в Україні державних санітарних правил і норм. 

3.2 Характеристика 

3.2.1 Засоби виготовляються з різними запашками та добавками, під 

знаками для товарів та послуг і власними назвами, що прийняті на 

підприємстві-виробнику та не суперечать вимогам чинного законодавства. 

3.2.2 За показниками якості засоби повинні відповідати вимогам 

наведеним у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Найменування 

показників 
Норма 

Методи 

контролювання 

Зовнішній вигляд Однорідна прозора речовина, без Згідно з 6.3 
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розчину  механічних домішок. Допускається 

легка опалесценція. Незначний 

осад не впливає на якість . 

Запах  Характерний спиртовий, та в 

залежності від ароматизатора 

Колір  В залежності від барвника 

Показник активності 

водневих іонів (pH), 

од. рН 

3-8 

Згідно з 6.5 

Густина при 20°С 

г/см³, не менше 

0,800 
Згідно з 6.4 

Масова частка 

ізопропанолу, %, не 

менше 

75 

Згідно з 6.6 

 

3.2.5 Засоби мають бактерицидні, фунгіцидні, вірулоцидні властивості 

за ДСТУ EN 1040 і ДСТУ EN 1275 та чинними санітарними нормами. 

3.3 Маркування 

3.3.1 Маркування споживчої тари може виконуватися безпосередньо 

друком на тарі, або за допомогою етикетки, ярликів, бирок тощо, а також 

комбіновано, вище вказаними способами згідно з ГСТУ 3-050, ДСТУ OIML R 

79 та має містити такі дані: 

 назву країни-виробника (Україна) 

 назву підприємства-виробника, його знак для товарів та послуг, 

адресу; 

 найменування продукції; 

 призначення засобу; 

 вказівки про застосування; 

 об’єм (см ³ /дм ³ ); 
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 номер партії; 

 склад засобу; 

 дату виготовлення засобу (число, місяць, рік); 

 гарантійний строк зберігання (термін придатності), що 

встановлений для засобу, виготовленому на підприємстві-виробнику; 

 дату виготовлення продукції (число, місяць, рік) для продукції, що 

фасована на підприємстві-виробнику; 

 гарантійний строк зберігання (термін придатності); 

 умови зберігання; 

 штрих-код згідно з ДСТУ 3147; 

 позначення цих ТУ. 

3.3.2 У тексті етикетки на споживчій тарі із засобом повинні бути 

вказані такі заходи безпеки: 

- «Для зовнішнього застосування»; 

-  «У разі попадання в очі - промити водою»; 

- «Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях, недоступних 

для дітей і домашніх тварин». 

Допускається наносити рекламний текст відповідно до Закону України 

«Про рекламу». 

3.3.3 Допускається виконувати маркування методом глибокого друку 

безпосередньо на поверхню споживчого пакування. 

3.3.4 Транспортне маркування повинно забезпечуватися відповідно до 

вимог ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Берегти від 

нагрівання», «Верх» (для продукції, упакованої в ящики) і знаку небезпеки у 

відповідності з ДСТУ 4500-5, ДСТУ 4500-3 та вимог цих технічних умов: 

- найменування підприємства-виробника і його адреса, телефон; 

- знак для товарів та послуг (за наявності); 

- найменування засобу; 

- номер або спеціальний код виробничої партії (номер партії 

дозволяється ідентифікувати по даті виробництва); 
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- об’єм пакувальної одиниці; 

- кількість пакувальних одиниць; 

- дату виготовлення; 

- гарантійний термін зберігання; 

- позначення цих ТУ. 

3.3.3 Маркування виконується українською мовою при поставках 

всередині країни. Маркування засобів, що призначені для постачання за межі 

України – згідно з договором (контрактом). 

3.4 Пакування 

3.4.1 Пакування засобу повинно відповідати вимогам ГСТУ 3-051. 

Засоби пакують у полімерні пляшки та флакони або пляшки з 

дозатором, розпилювачем, диспенсером, або каністри об’ємом від 30 мл (см3) 

до 20000 мл (см3).  

Тару герметично закупорюють корками або кришками з поліетилену, 

механічним розпилювачем, дозатором, диспенсерами, помпами тощо згідно з 

чинною нормативною документацією. 

3.4.2 Флакони і каністри повинні бути заповнені на 90% об’єму. 

Обчислення ступеня (рівня) заповнення каністр, флаконів повинно 

проводитися з урахуванням повного використання місткості каністр, флаконів 

і об'ємного розширення продукту при можливому перепаді температури 

навколишнього середовища. 

Допустимі відхилення від номінального об’єму однієї упаковки мають 

бути не більше межі допустимих мінусових відхилень, зазначених у ДСТУ 

ОІМL R 87. 

3.4.3 Споживчу тару із засобами пакують у транспортну тару - ящики з 

гофрованого картону або в іншу аналогічну тару, яка забезпечує збереження 

продукту впродовж строку зберігання та дозволена центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров'я для цих цілей. 

Флакони можуть бути сформовані за допомогою термозсідальної плівки 
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в групове пакування. 

Допускається пакувати засоби у полімерні ємності великих об’ємів. 

3.4.4 Дозволено, за узгодженням із замовником, пакувати засоби в іншу 

тару, що забезпечує збереження продукції під час транспортування та 

зберігання. Тара та пакувальні матеріали, які застосовують для пакування 

засобу, мають бути чисті, сухі без стороннього запаху і забезпечувати 

збереження цілісності упаковки і засобу. 

3.5 Вимоги до сировини та матеріалів 

3.5.1 Для виготовлення засобів використовують таку сировину згідно з 

чинною нормативною документацією або імпортного виробництва, 

дозволену центральним органом виконавчої влади, що формує державну 

політику у сфері охорони здоров’я: 

- спирт ізопропіловий згідно з чинною нормативною документацією; 

- гліцерин згідно з чинною нормативною документацією; 

- олія чайного дерева згідно з чинною нормативною документацією; 

- ароматизатори - запашки, ароматизатори згідно з чинною нормативною 

документацією; 

- барвники згідно з чинною нормативною документацією; 

- вода підготовлена згідно з чинною нормативною документацією. 

3.5.2 Дозволяється використання іншої аналогічної сировини, яка не 

погіршує якість засобів, вітчизняного або закордонного виробництва при 

наявності дозволу для застосування центральним органом виконавчої влади, 

що формує державну політику у сфері охорони здоров'я України для 

виготовлення косметичних продуктів. 

3.5.3 Кожна партія сировини, що надходить на виробництво, повинна 

мати супровідний документ встановленої форми, який підтверджує її якість і 

безпечність. 

 

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗУВАННЯ 

4.1 Вимоги безпеки 
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4.1.1 Засіб за ступенем впливу на організм теплокровних тварин при 

одноразовому введенні в шлунок, при нанесенні на шкіру і при інгаляційному 

впливі відноситься до 4-го класу малонебезпечних речовин (малонебезпечні 

речовини), по вираженості подразнюючих властивостей на очі - до 2 класу 

(виражена дія), не володіє шкірно-резорбтивною та сенсибілізуючою дією. 

При використанні способом зрошення може викликати подразнення верхніх 

дихальних шляхів. Не допускається зберігати засіб разом з органічними 

продуктами, горючими матеріалами і кислотами. 

4.1.3 Засоби належать до легкозаймистих речовин.  

Ізопропіловий спирт належить до 3-го класу помірно небезпечних 

речовин, характеризується загальнотоксичною, наркотичною дією, при 

безпосередньому контакті з незахищеними покривами шкіри, слизовими 

оболонками очей і дихальних шляхів може викликати їх подразнення. 

Засоби не спричиняють місцево-подразнювальної дії на шкіру в умовах 

одноразової дії та при повторних аплікаціях за рекомендованих режимів 

застосування. Складові засобів не мають кумулятивних та сенсибілізуючих 

властивостей. Діюча речовина засобів не викликає канцерогенної, 

мутагенної, гонадотропної та тератогенної дії. 

У виробничих приміщеннях необхідно додержуватись правил пожежної 

безпеки згідно вимог НАПБ А 01.001, ДСТУ Б В.1.1-36. 

4.1.4 При виробництві засобів необхідно керуватися вимогами безпеки, 

встановленими ДСТУ 3273. 

4.1.5 Гранично – допустимий вміст шкідливих речовин в повітрі 

робочої зони і мікроклімат виробничих приміщень повинні відповідати 

вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених 

наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248, ДСН 3.3.6.042. 

4.1.6 Виробничі приміщення повинні бути обладнані: 

- припливно-витяжною вентиляцією згідно з ДСТУ Б А.3.2-12 і ДБН В 
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2.5-67, яка забезпечує концентрацію шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони нижче граничнодопустимих значень згідно з ДСН 3.3.6.042; 

- водопровідною системою згідно з ДБН В 2.5-64; 

- питною водою згідно з ДСТУ 7525, ДСанПіН 2.2.4-171; 

- робочим і аварійним освітленням згідно з ДБН В 2.5-28. 

4.1.7 Рівень шуму обладнання повинен відповідати ДСН 3.3.6.037, 

рівень вібрації – у відповідності до ДСН 3.3.6.039. 

4.1.8 Вимоги пожежної безпеки – згідно з НАПБ А 01.001. Обладнання, 

яке застосовується при виробництві продукції, повинно бути заземленим від 

статичної електрики за ГОСТ 12.1.018, ДСТУ 7237. Приміщення повинні 

бути оснащені вогнегасниками згідно з вимогами чинного законодавства. 

На кожному робочому місці повинні бути інструкції з безпеки праці, 

затверджені в установленому порядку. 

4.1.9 Виробничий персонал повинен бути забезпечений засобами 

індивідуального захисту, згідно з чинними галузевими нормами: 

технологічним та спецодягом, спецвзуттям, окулярами відповідно до вимог 

Закону України «Про охорону праці» і ДСТУ 7238, ДСТУ 7239. 

4.1.10 До роботи під час виробництва засобів допускаються особи, які 

пройшли попередній та періодичний медичний огляд у відповідності з 

наказом МОЗ України № 246. 

4.2 Вимоги охорони довкілля 

4.2.1 Стічні води під час виробництва засобів мають відповідати 

вимогам Постанови КМУ від 25.03.1999р. № 465 «Про затвердження Правил 

охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами».   

4.2.2 Контроль за викидом шкідливих речовин в атмосферу здійснюють 

відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ГН 

«Гранично допустимі норми вмісту хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р. 

4.2.3 Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими 

відходами здійснюють відповідно до вимог Державних санітарних норм та 
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правил утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ 

України від 17.02.2011 р. № 145 і Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

4.3 Утилізування 

4.3.1 Утилізацію неякісної та небезпечної продукції здійснюють 

відповідно до Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 

знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» та 

ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02. 

4.3.2 Порожня тара від діючої речовини засобу направляється для 

знищення спеціалізованим підприємствам. 

 

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

5.1 Прийом засобів здійснюють серіями (партіями) за СОУ МПП 

71.100-077 та вимогами цих технічних умов 

Під партією (серією) розуміють будь-яку кількість засобу, вироблену в 

одну зміну при однакових умовах, на одному об'єкті, оформлену одним 

документом про якість за ДСТУ ІSO/ІЕС 17050-1 і ДСТУ ІSO/ІЕС 17050-2 і 

пред'явлену для одночасної здачі – приймання. 

5.2 Контроль якості сировини і матеріалів – у встановленому на 

підприємстві порядку. 

5.3 Кожну партію засобу супроводжують документом про якість, який 

повинен містити: 

- найменування, знак для товарів і послуг (за наявності), адреса 

підприємства-виробника; 

- найменування продукції ; 

- дату виготовлення; 

- гарантійний термін зберігання; 

- номер серії (партії); 

- кількість продукції в цій серії (партії); 

- вид упаковки; 
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- результати перевірки якості продукції; 

- умови зберігання і транспортування; 

- позначення цих технічних умов; 

- дату видачі, П.І.Б., підпис і посада відповідальної особи, яка 

видала документ про якість. 

5.4 Приймально-здавальні випробування засобів проводяться на кожній 

партії за показниками п. 3.2.2 (таблиця 1) цих технічних умов, а також за 

якістю пакування (3.4) і відповідності маркування (3.3), об'ємом засобу в 

одиниці упаковки (3.4.1, 3.4.2). 

5.5 Для огляду та оцінки фасування, пакування і маркування, перевірки 

якості засобу на відповідність вимогам цих технічних умов від кожної партії 

відбирають вибірку продукції за допомогою багатоступінчастої вибірки. 

Число ступенів визначають відповідно до виду упаковки. 

Для розрахунку кількості відбору засобу П використовують формулу: 

П = 0,4 × √ n ( 1 ) 

де n - кількість пакувальних одиниць однієї партії, шт. 

Отримане в результаті підрахунку дробове число округлюють у бік 

збільшення до цілого числа, воно повинно бути не менше трьох і не більше 

30. 

З відібраної на останньому щаблі вибірки після контролю пакування і 

маркування беруть засіб для випробування на відповідність вимогам цих ТУ. 

Половину відібраних пакувальних одиниць передають на контроль, а другу 

половину - в архів контролера для зберігання впродовж терміну придатності 

засобу на випадок арбітражного контролю. На архівних зразках засобу 

проставляють штамп «Архів» (арбітражна проба). У журналі обліку архівних 

зразків вказують: 

- найменування засобу; 

- номер серії; 

- дату виготовлення; 

- дату відбору зразків; 
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- загальна кількість упаковок і масу партії (серії); 

- гарантійний термін зберігання (термін придатності); 

- посаду, прізвище та підпис особи, яка відібрала зразки. 

5.6 Об'єм проби, переданої в архів, повинен забезпечити здійснення 

чотирьох повних контрольних досліджень за всіма показниками якості, які 

передбачені цими ТУ. Об'єм проби, переданої на контролювання, повинен 

забезпечити здійснення трьох повних контрольних досліджень за всіма 

показниками якості, передбаченими цими ТУ. 

5.7 При отриманні незадовільних результатів контролю хоча б за одним 

із показників, проводять повторні дослідження подвоєної кількості зразків, 

взятих від тієї ж партії засобу. 

5.8 Вимоги безпеки розділу 4 контролюються в процесі підготовки і 

освоєння виробництва і на вимогу контролюючих органів. 

5.9 При отриманні незадовільних результатів повторних випробувань 

вся партія бракується і утилізується згідно з 4.3. 

Результати повторних випробувань є остаточними. 

5.10 Сертифікаційні випробування проводять за потреби за програмою 

органу з сертифікації. 

 

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

6.1 Для перевірки відповідності якості засобів вимогам цих ТУ з різних 

місць партії здійснюють відбір проб відповідно до СОУ МПП 71.100-077, 

який проводять у такий спосіб: 

- від пакувальних одиниць, відібраних для контролю, відбирають 

точкові проби; 

- з точкових проб складають об'єднану пробу; 

- з об'єднаної проби відбирають середню пробу. 

6.2 Точкові проби беруть з будь-якої точки ємності. Всі відібрані точкові 

проби з'єднують разом, ретельно перемішують і отримують об'єднану пробу. 

Маса середньої проби повинна бути не менше 0,5 дм3. 
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6.3 Контроль зовнішнього вигляду і кольору (таблиця 1) визначають 

візуально оглядом проби в пробірці з безбарвного скла на білому тлі. Запах 

визначають одориметрично. 

6.4 Визначення маси вмісту одиниці споживчої упаковки 

6.4.1 Обладнання: ваги лабораторні класу точності 2 з найбільшою 

межею зважування 50 г і ціною поділки 0,1 мг 2 класу точності з найбільшою 

межею зважування 200 г і ціною поділки 0,1 мг класу точності 3 з 

найбільшою межею зважування 1 кг і ціною поділки 10 мг по ДСТУ 7270 або 

аналогічні. 

6.4.2 Проведення контролю 

Масу вмісту засобу в одиниці споживчого пакування визначають 

зважуванням кожного з двох, відібраних для контролю споживчих пакувань 

всіх видів і перевіркою результатів вимірювання на відповідність 

встановленому допустимому відхиленню для одного споживчого пакування. 

Вимірювання здійснюється з точністю, максимально допустимою для 

наведених в цих ТУ ваг, в межах найменшого та найбільшого навантаження 

(для ваг). 

6.4.3 Обробка результатів контролю 

6.4.3.1 Масу вмісту засобу в одиниці споживчого пакування 

встановлюють як різницю між масою засобу в пакуванні і масою ретельно 

очищеної від вмісту, вимитої і висушеної тари споживчого пакування. 

За результат випробування приймають середнє арифметичне 

результатів трьох паралельних визначень. 

6.4 Визначення густини засобу проводять згідно з ДСТУ 7261. 

6.5 Визначення рН проводиться потенціометричним методом зі 

скляним електродом. Калібрування потенціометра проводиться за 

стандартними буферними розчинами з рН 4,01; 7,00; 9,21» відповідно до 

інструкції приладу. 

6.6 Визначення масової частки ізопропілового спирту. 

Масову частку ізопропілового спирту визначають методом газорідинної 
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хроматографії з використанням внутрішнього еталону. 

6.6.1 Апаратура, реактиви, посуд 

Хроматограф з полум'яно-іонізаційним детектором. 

Колонка хроматографічна з нержавіючої сталі довжиною 2,0 м, 

внутрішнім діаметром 3,0 мм; 

Сорбент: полісорб -1, розмір часток 0,16-0,20мм. 

Газ-носій - азот за ДСТУ ISO 2435 особливої чистоти або першого 

сорту підвищеної чистоти; 

Гелій за чинною НД, очищений марки А або Б; 

Повітря стиснуте з балона або з компресора. 

Водень технічний. 

Спирт ізопропіловий для хроматографії хімічно чистий за чинною НД. 

Речовина-еталон: трет-бутиловий спирт для хроматографії за чинною 

НД. 

Лінійка металева з діапазоном шкали 0-250мм і ціною поділки 1,0 мм. 

Лупа вимірювальна або мікроскоп. 

Інтегратор. 

Ваги ВЛР-200, допустима похибка 50 + 0,0005г, шкала (50-200) ± 0,001 

г за ДСТУ 7270. 

Стакан для зважування СВ-19/9. 

Мікрошприц типу МШ, місткістю 1,0 або 10,0 мм куб за чинною НД. 

6.7.1 Підготовка до аналізу 

6.7.1.1 Підготовка колонки 

Заповнену сорбентом колонку розміщають в термостаті хроматографа і, 

не поєднуючи з детектором, продувають газом-носієм зі швидкістю (30 ± 5) 

см / хв. при температурі від 50 ° C до 190 ° С, потім при (190 ± 3) ° С доти, 

поки не встановиться стабільна нульова лінія при максимальній чутливості 

приладу. 

Виведення хроматографа на робочий режим проводять відповідно до 

інструкції. 
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6.7.1.2 Градуювання хроматографа 

Прилад градуюють за трьома штучними сумішами, склад яких наведено 

в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Склад штучних сумішей 

Найменування 

компонента 

Маса компонента в штучній суміші, г 

1 2 3 

Спирт ізопропіловий 0,73 0,75 0,77 

Трет-бутиловий спирт 0,75 0,75 0,75 

Вода 0,27 0,25 0,23 

 

Суміші ретельно змішують. 

Результати зважування компонентів кожної суміші в грамах записують з 

точністю до четвертого десяткового знака. 

Кожну штучну суміш хроматографують не менше трьох разів за умов 

проведення аналізу. 

Градуювальний коефіцієнт (К) розраховують за формулою: 

 

𝐾 =
𝑚𝑖 ∙ 𝑆ет
𝑚ет ∙ 𝑆𝑖

 

 

де 

m і   - маса ізопропілового спирту в штучній суміші, г; 

m eт   - маса речовини-еталону, г; 

Sі та Seт – площа піки компонента, який визначається, і речовини-

еталону в конкретному визначенні, мм2. 

Результати округлюють до другого десяткового знака. 

За градуювальний коефіцієнт ізопропілового спирту (К) приймають 

середнє арифметичне значення результатів усіх значень, абсолютні 

розбіжності між якими не перевищують допустиму розбіжність, яка дорівнює 
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0,04%. Допустима відносна сумарна похибка визначення градуювальних 

коефіцієнтів ± 2,0% при ймовірності Р = 0,95. 

Градуювання хроматографа необхідно проводити не частіше як через 

400 аналізів. 

6.7.2 Проведення аналізу 

У склянку дозують 1,0 г препарату, який аналізується, закривають 

кришкою і зважують. Потім дозують 0,75 г трет-бутилового спирту, 

закривають кришкою і знову зважують. 

Результати зважування в грамах записують з точністю до четвертого 

десяткового знака. 

Вміст склянки ретельно перемішують і хроматографують. 

Умови проведення аналізу: 

Витрата газу-носія                         (20 ± 5,0) см / хв. 

Витрата водню                                (30 ± 3,0) см / хв. 

Витрата повітря                               (300 ± 20,0) см / хв. 

Температура випарника                  (250 ± 10,0) ° С. 

Швидкість діаграмної стрічки        240,0 мм / год. 

Об’єм проби, яка вводиться            1,0 мм 

Температура термостата колонки   (110 ± 3,0) ° С. 

 

6.7.3 Обробка результатів 

Площу піки вимірюють інтегратором або обчислюють 

загальноприйнятим методом. Масову частку ізопропілового спирту Х,% 

розраховують за формулою: 

𝑋 =
𝐾𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑚ет ∙ 100

𝑆ет ∙ 𝑚
 

де:                                                   

Кі –  градуювальний коефіцієнт ізопропілового спирту; 

Sі  і  Sет – площа піки ізопропілового спирту і речовини-еталону в 

розчиннику, який аналізується, мм;  
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m  і  m eт  - маса проби препарату, який аналізується, і маса речовини-

еталону, г. 

6.8 Визначення бактерицидної, противірусної, фунгіцидної дії за ДСТУ 

EN 1040 і ДСТУ EN 1275 або іншими чинними методиками, зазначеними в 

технологічній інструкції. 

6.9 Якість маркування, пакування засобу перевіряють візуальним 

оглядом - на відповідність вимогам цих технічних умов.  

6.10 Дозволено використовувати інші стандартні методики, методи та 

прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками 

задовольняють вимоги цих технічних умов та мають відповідне метрологічне 

забезпечення згідно з чинним законодавством України. 

 

 

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

7.1 Засоби транспортують у герметичному пакуванні виробника 

автомобільним чи залізничним транспортом відповідно до правил 

перевезення небезпечних вантажів автомобільним та залізничним 

транспортом. Вимоги при транспортуванні, як до горючих та легкозаймистих 

рідин. 

7.2 Засоби зберігають у герметичному пакуванні виробника у критих 

складських приміщеннях, які захищені від вологи та прямого сонячного 

проміння, при температурі від +5 °С до +25 °С осторонь від джерел 

відкритого вогню та тепла, окремо від легкозаймистих матеріалів і речовин. 

7.3 Під час зберігання засобів повинні виконуватись вимоги НАПБ 

А.01.001. Спільне з іншими хімічними продуктами зберігання продукції 

повинно здійснюватися з урахуванням пожежо- та вибухонебезпечних 

властивостей хімічних речовин, а також їх здатності до окислення, 

самонагрівання, займання у разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям та 

інших небезпечних факторів. 
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8 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

8.1 Засоби слід застосовувати згідно з інструкціями, вказаними на 

маркуванні. 

 

 

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

9.1 Виробник гарантує відповідність засобів вимогам цих ТУ, за умови 

дотримання правил зберігання та транспортування. 

9.2 Гарантійний термін зберігання засобів - 24 місяці від дати 

виробництва в закритій упаковці від виробника. 
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 

зміни Номери сторінок 

Усього 

сторінок 

після 

внесення  

змін 

Інформація 

про 

надходження 

зміни (номер 

супровідного 

листа) 

Підпис 

особи, що 

внесла  

зміну 

Прізвище 

цієї особи і 

дата 

внесення 

зміни 

 Заміне-

них 

Долуче-

них 

Вилуче-

них 

Змінених     
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