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Prohlášení o nezávadnosti

Prohlášení provozovatele o nezávadnosti slouží k zajištění bezpečnosti práce,
k ochraně našich zaměstnanců a podniku zajišťujícího transport, dále k ochraně
životního prostředí před škodlivými účinky nebezpečných látek, a v neposlední řadě
k Vaší ochraně před postihovými nároky.
Každý živnostensky podnikající subjekt je povinen dodržovat právní předpisy
týkající se ochrany zdraví při práci uvedené např. v nařízení o pracovištích
(ArbStättV), předpisech úrazové zábrany (UVV), vyhlášce o nebezpečných látkách
(GefStoffV) a v předpisech k ochraně životního prostředí.

Okopírujte a
odešlete spolu
s čerpadlem.
Ke stažení:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Při zasílání čerpadel a jejich příslušenství zpět nám tyto zasílejte prosím v čistém stavu (nezávadném pro zdraví a životní
prostředí) v souladu s předpisy, a potvrďte přitom nezávadnost použitého média.
Při použití jedovatých, mikrobiologických, výbušných, radioaktivních a jinak zdraví škodlivých látek musí být k zásilce přiložen
a nám předán list s bezpečnostními údaji.
Nedodržení výše uvedených pokynů povede k provedení opatření na Vaše náklady, které zaručí bezpečnou manipulaci
s čerpadlem resp. přístrojem. Vyhrazujeme si právo nepřijímat znečištěná čerpadla a jejich příslušenství a zaslat Vám je
na Vaše náklady zpět k vyčištění!
Toto prohlášení o nezávadnosti umístěte na dobře viditelném místě na vnější straně obalu zpětné dodávky, a podle možností
jej rovněž zašlete předem e-mailem popř. včetně listu s bezpečnostními údaji na adresu:
service-emea-gr@circor.com. Prosíme o pochopení skutečnosti, že zpětné dodávky mohou být zpracovány až po obdržení
prohlášení o nezávadnosti.
Typ čerpadla:

o Čerpadlo bylo před odesláním / přípravou pečlivě
vyprázdněno a vyčištěno uvnitř i zvenčí.

Sériové číslo:
Bylo čerpadlo provozováno s nebezpečnými látkami nebo
s jinými pro zdraví / životní prostředí škodlivými médii?
o Ne
o Ano
Čerpané médium:

o Nejsou nutná zvláštní bezpečnostní opatření.
o Je nutné dodržet zvláštní bezpečnostní opatření pokud jde
o zbytkovou kapalinu, vyplachovací média, osobní ochrannou
výzbroj a likvidaci (jsou nutné listy s bezpečnostními údaji,
které musejí být předem zaslány/přiloženy).

Číslo UN / CAS (viz list s bezpečnostními údaji):

o Je kromě uvedeného média třeba dodržovat nějaké další
bezpečnostní aspekty (související např. s použitým čisticím
médiem)?
Pokud ano, které:

______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

o Přiložen aktuální list s údaji.
Neakceptujeme zpětnou dodávku čerpadel/dílů, které byly vystaveny radioaktivnímu nebo mikrobiologickému
znečištění, a poté nebyly odborně dekontaminovány.

Kontaktní osoba:
Tel. / Fax / E-mail:
Právoplatné prohlášení:
Potvrzujeme, že jsme toto prohlášení kompletně a pravdivě vyplnili podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Zásilka musí
splňovat všechna zákonná ustanovení platná pro zabalení, odeslání a označení nebezpečných látek. Odesílatel ručí za
všechny škody vzniklé v důsledku neoznačených dekontaminací nazpět zaslaného objektu.

Místo, datum

Podpis

Razítko

