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Декларация за съответствие

Декларацията за съответствие на потребителя служи за трудовата безопасност
и за защитата на нашите служители, транспортната фирма и околната среда
от вредните влияния при работата с опасни вещества както и Вас от обратни
искове.
Всяко търговско предприятие е задължено да спазва законовите разпоредби
за трудова безопасност, които са отразени например в наредбата за работните
места (ArbStättV), правилата за предотвратяване на аварии (UVV), наредбата
за опасни вещества (GefStoffV) и в правилата за опазване на околната среда.

Моля направете
копие и изпратете
с помпата.
Сваляне от:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Моля, в случай на връщане, изпращайте ни помпите и оборудването в почистено състояние съгласно предписанията
(безвредни за здравето и околната среда) и потвърждавайте безопасността на използваната работна среда.
При употреба с отровни, микробиологични, взривоопасни, радиоактивни или други вредни за здравето вещества
трябва да ни бъде предаден информационния лист за безопасност и да се приложи към пратката.
Неспазването на горепосочените указания води до взимането за Ваша сметка на мерки, които да създадат безопасни
условия за работа с помпата или с устройството. Запазваме си правото да не приемаме непочистени помпи и тяхното
оборудване и да Ви ги връщаме за почистване за Ваша сметка!
Тази декларация за обезвреждане трябва да се постави от външната страна на опаковката при връщане така, че
да се вижда добре. По възможност предварително да се изпрати по електронната поща, вкл. информационния
лист за безопасност на:
service-emea-gr@circor.com. Моля да вземете под внимание, че обратни пратки без декларация за обезвреждане не
могат да се обработват до получаването на такава декларация.
o Преди изпращането / предоставянето помпата е била
старателно изпразнена, а така също и почистена отвън и
отвътре.

Помпи тип:
Сериен номер:
Работила ли е помпата с опасни вещества или други
работни среди, опасни за здравето или за околната среда?
o Не
o Да
Транспортирана работна среда:
______________________________________________
UN / CAS номер (виж информационния лист за
безопасност):
______________________________________________

o Особени мерки за сигурност не са необходими.
o Необходими са следните мерки за сигурност по
отношение на остатъчна течност, промиващи среди,
лично защитно оборудване и изхвърляне (необходими са
информационни листове за безопасност и предварително
трябва да се изпратят/приложат).
o Трябва ли освен споменатата работна среда да се
спазват и други аспекти за безопасност (например за
използвания почистващ флуид)? Ако да, кои:
_______________________________________________
o Приложен актуален информационен лист за
безопасност.

Не приемаме връщането на помпи/части, които са били изложени на радиоактивно или микробиологично
натоварване и не са били обезвредени съгласно предписанията.
Лице за контакт:
тел./ факс / имейл:
Правно обвързваща декларация:
Потвърждаваме, че сме попълнили настоящата декларация изчерпателно, компетентно и достоверно. Доставката се
извършва съгласно всички закони, които са валидни за опаковката, експедицията и маркировката на опасни вещества.
Изпращачът носи отговорност за всички щети, които възникнат поради липсата на маркировка за обезвреждането
на връщания обект.
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