
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.О.02.E0669

PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных

государственной системы технического регулирования
" 15 " июня 20 22 г.
№ KZ.7500669.01.01.00458

Действителен до " 15 " июня 20 23 г.

Орган  по  подтверждению  соответствия  БИН  990840004663,  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью
"КазЮжстройсертиф",  юридический  адрес:  Республика  Казахстан,  ЖЕТЫСУСКИЙ  РАЙОН,  г.Алматы,  улица
БОКЕЙХАНОВА  ,  11,  индекс:  050014,  фактический  адрес:  Республика  Казахстан,  Медеуский  район,  г.  Алматы,  улица
Коперника,  124Г,  индекс:  050007

Настоящий  сертификат  удостоверяет,  что  должным  образом  идентифицированная  продукция  Материалы  лакокрасочные
водно-дисперсионные  т.м.  "Белый  дом"  согласно  приложений  :  ;  серийное  производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3209900000

изготовленная  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Совместное  предприятие  "Белый  дом",  юридический
адрес:  Республика  Казахстан,  г.Алматы,  Жетысуский  район,  улица  Рыскулова,  101,  индекс:  050061

соответствует  требованиям  безопасности,  установленным  в  ТР  РК  348-НҚ  Требования  к  маркировке  продукции;  ТР  РК
1398 Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей ; ТР РК 405  Общие требования к пожарной
безопасности ; СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 , п.п. 5.3.1 таблица 1 (пок. 1-7, 9), таблица Б1 пок. 10.; № 299 ЕСЭГТ утв. Реш.
КТС от 28/05/2010г.;

Заявитель  (изготовитель,  продавец)  БИН  020640000222,  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Совместное
предприятие  "Белый  дом",  юридический  адрес:  Республика  Казахстан,  г.Алматы,  Жетысуский  район,  улица  Рыскылова,
101,  индекс:  050061

Сертификат  выдан  на  основании  Протокола  испытаний  №№  881-896  от  14/06/2022г.,  ИЛ  ТОО  "КазЮжстройсертиф"(
аттестат: № KZ.T.02.Е0653); Протокола испытаний №№ 897-907 от 15/06/2022г., ИЛ ТОО "КазЮжстройсертиф"( аттестат:
№  KZ.T.02.Е0653);  Протокола  испытаний  №№  14280-14284  от  15/06/2022г.,  ИЛ  ПП  АФ  АО  "Национальный  центр
экспертизы и сертификации"( аттестат: № KZ.T.02.0460); Протокола испытаний № 362-Ст/22 - № 366-Ст/22 от 10/06/2022г.,
ИЛ ТОО "НТЦ Элмас-БИС"( аттестат: № KZ.T.02.Е0571); Акт анализа производства от 20/05/2022г.;

Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф". ; Схема сертификации
3;

Л.Л.КОРОТАЕВА

Руководитель органа по
подтверждению  соответствия или
уполномоченное им лицо Подписан ЭЦП

Г.С.СУЛЕЙМЕНОВАПодписан ЭЦПЭксперт-аудитор



Руководитель органа по
подтверждению  соответствия или
уполномоченное им лицо

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП Л.Л.КОРОТАЕВА

Подписан ЭЦП Г.С.СУЛЕЙМЕНОВА

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ПРИЛОЖЕНИЕ

1Лист

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Обозначение документации, по
которой выпускается продукцияНаименование продукции и ее изготовитель

к сертификату соответствия
" 15 " июня 20 22 г.
№ KZ.7500669.01.01.00458

Действителен до " 15 " июня 20 23 г.

№
п/п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Эмаль водно-дисперсионная акриловая "HIT"32099000001

Грунтовка гидроизоляционная "Гизогрунт"32099000002

Краска водно-дисперсионная акриловая "HIT" моющаяся,
для внутренних работ32099000003

Краска водно-дисперсионная "HIT" протирающаяся, для
внутренних работ32099000004

Краска водно-дисперсионная "Белый Сад", для покраски
стволов деревьев и кустарников32099000005

Эмаль водно-дисперсионная акриловая "ENAMEL"
(глянцевая, полуглянцевая, матовая)32099000006

Краска водно-дисперсионная акриловая "SUPER", для
внутренних работ32099000007

СТ РК ГОСТ Р 52020-2007Краска водно-дисперсионная акриловая "STANDARD",
для внутренних работ32099000008

Краска акриловая БАЗА А,В,С "COLORFUL" для
наружных и внутренних работ, для колерования32099000009

Эмаль акриловая термостойкая для радиаторов "ENAMEL
радиаторная"320990000010

Краска водно-дисперсионная акриловая "Экоснежка", для
внутренних и наружных работ320990000011

Грунтовка противогрибковая "Антиплесень"320990000012

Краска водно-дисперсионная акриловая "FAСADE", для
внутренних и наружных работ320990000013

Краска акриловая силиконовая "SILICONE+
ФАСАД+ИНТЕРЬЕР" для внутренних и наружных работ320990000014

Грунтовка для древесины "БИОЗАЩИТА"320990000015

Краска водно-дисперсионная акриловая "HIT" фасадная,
для внутренних и наружных работ320990000016

Лак водно-дисперсионный акриловый для внутренних
работ320990000017

Грунтовка акриловая "Белый дом"320990000018
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Грунтовка акриловая "HIT"320990000019

Краска мультиколорная декоративная "MULTICOLORE Di
Lusso"  для внутренних и наружных работ320990000020

Краска водно-дисперсионная акриловая "ТЕНДЕРНАЯ",
интерьерная для внутренних работ320990000021

Гидрофобизатор (грунтовка) "АКВА STOP", для
наружных и внутренних работ320990000022

Грунтовка под декоративную штукатурку,
высококачественный грунт с белым пигментом, для
внутренних и наружных работ

320990000023

Краска акриловая резиновая для наружных и внутренних
работ320990000024

Краска водно-дисперсионная акриловая "ТЕНДЕРНАЯ",
фасадная, для наружных и внутренних работ320990000025

Эмаль водно-дисперсионная без белого пигмента
«ENAMEL БАЗА С» для колерования320990000026

Лак декоративный "HIT" (золото, жемчуг, бриллиант,
белое золото)320990000027



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

KZ.О.02.E0669

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген
" 15 " маусым20 22 ж.

№ KZ.7500669.01.01.00458

дейін жарамды" 15 " маусым20 23 ж.

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 990840004663, «КазЮжстройсертиф» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды
мекенжайы:  Қазақстан Республикасы,  ЖЕТІС АУДАНЫ, Алматы қ.,  БӨКЕЙХАНОВА көшесі,  11,  индекс:  050014,  нақты
мекенжайы:  Қазақстан Республикасы,  Медеу ауданы,  Алматы қ.,  Коперника көшесі:124Г.  индекс:  050007

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады "Белый дом" с.б. су-дисперсиялық лак-
бояу материалдары қосымшалар бойынша. Топтамалы өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3209900000

жасалған  "Совместное  предприятие  "Белый  дом"  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі,  заңды  мекенжайы:  Қазақстан
Республикасы,  Алматы  қаласы,  Жетісу  ауданы,  Рысқұлов  көшесі,  101,  индексі:  050061

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

Өтініш  беруші  (жасап  шығарушы,  сатушы)  БСН  020640000222,  "Совместное  предприятие  "Белый  дом"  жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Рысқұлов көшесі, 101,
индекс: 050061

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген 14/06/2022ж. №№ 881-896 "ҚазОңтүстікқұрылыссертиф" ЖШС СЗ (аттестат №
KZ.T.02.E0653)  сынақ  хаттамалары;  15/06/2022ж.  №№  897-907  "ҚазОңтүстікқұрылыссертиф"  ЖШС  СЗ  (аттестат  №
KZ.T.02.E0653) сынақ хаттамалары; 15/06/2022 ж. №№ 14280-14284 «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ
АФ  ТӨ  СЗ  (аттестат  №  KZ.T.02.0460)  сынақ  хаттамалары;  10/06/2022ж.  №  362-Ст/22  -  №  366-Ст/22  "НТЦ  Элмас-БИС"
ЖШС  СЗ  сынақ  хаттамалары;  20/05/2022  ж.  өндірістік  талдау  актісі

Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды «КазЮжстройсертиф» ЖШС СРО жүзеге асырады; Сертификаттау схемасы 3

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

1

ЕАЭО СЭҚ ТН
коды

Өнім шығарылатын құжаттаманың
белгісіӨнімнің атауы, оны жасап шығарушы

қосымша
" 15 " маусым20 22 ж.

№ KZ.7500669.01.01.00458

дейін жарамды" 15 " маусым20 23 ж.

р / с
№

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

парак

"HIT" су-дисперсиялық акрилдiк эмалi32099000001

Гидрооқшаулаушы "Гизогрунт" астарламасы32099000002

Ішкі жұмыстарға арналған "HIT" жуылатын, су-
дисперсиялық акрилдiк бояуы32099000003

Ішкі жұмыстарға арналған "HIT" сүртілетін, су-
дисперсиялық бояуы32099000004

Ағаштардың дiңi мен бұталарды бояуға арналған
"Белый Сад" су-дисперсиялық бояуы32099000005

"ENAMEL" су-дисперсиялық акрилдiк эмалi (жылтыр,
жартылай жылтыр, күңгірт)32099000006

Ішкі жұмыстарға арналған "SUPER" акрилдік су-
дисперсиялық бояуы32099000007

ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007Ішкі жұмыстарға арналған "STANDARD" акрилдiк су-
дисперсиялық бояуы32099000008

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған БАЗА А,В,С
"COLORFUL" акрилдiк бояуы, колерлеуге арналған32099000009

"ENAMEL радиаторная" радиаторға арналған қызуға
төзiмдi акрилдiк эмалi320990000010

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған "Экоснежка"
акрилдік су-дисперсиялық бояуы320990000011

Көгеруге қарсы "Анти плесень" астарламасы320990000012

Iшкi және сыртқы жұмыстарға арналған "FAСADE"
акрилдік су-дисперсиялық бояуы320990000013

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған "SILICONE+
ФАСАД+ИНТЕРЬЕР" акрилдік силиконды бояуы320990000014

"БИОЗАЩИТА" ағашқа арналған астарламасы320990000015

Ішкі  жане ыртқы жұмыстарға арналған "HIT"
қасбеттік, су-дисперсиялық акрилдiк бояуы320990000016

Ішкі жұмыстарға арналған су-дисперсиялық акрилдiк
лак320990000017

"Белый дом" акрилдік астарлама320990000018
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МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

парак

"HIT" акрилдiк астарлама320990000019

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған
"MULTICOLORE Di Lusso" мультиколор декоративтік
бояуы

320990000020

Ішкі жұмыстарға арналған "ТЕНДЕРНАЯ", интерьерлік
су-дисперсиялық акрилдiк бояуы320990000021

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған "АКВА STOP"
гидрофобизаторы (астарлама)320990000022

Ішкі  жане сыртқы жұмыстарға арналған сандік сылақ
астына арналған жоғары сапалы ақ пигментті астарлама320990000023

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған резенкелік
акрилдiк бояуы320990000024

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған
"ТЕНДЕРНАЯ", қасбеттік су-дисперсиялық акрилдiк
бояуы

320990000025

Су-дисперсиялық ақ түсті пигментсіз «ENAMEL БАЗА
С»  колерлеуге арналған бояуы320990000026

Декоративтік "HIT" лагі (алтын, інжу, гауһар, ақ алтын)320990000027


