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Erklæring om ufarlighed

Ejerens erklæring om ufarlighed tjener arbejdssikkerheden og beskyttelsen af vores
medarbejdere, transportvirksomheden og miljøet mod skadelige indvirkninger ved
omgang med farlige stoffer og beskytter dig mod regreskrav.
Hver erhvervsvirksomhed er forpligtet til at overholde lovforskrifterne, der f.eks.
genspejles i arbejdspladsforordningen (ArbStättV), forskrifterne for forebyggelse af
ulykker (UVV), forordningen om farlige stoffer (GefStoffV) og miljøforskrifterne.
Ved tilbagesendelser af pumper og deres tilbehør skal de sendes tilbage til os i
forskriftsmæssig rengjort tilstand (sundhedsmæssig/ufarlig for miljøet), og du skal
bekræfte, at det anvendte medium er ufarligt.

Skal kopieres og
indsendes med
pumpen.
Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Ved anvendelse med giftige, mikrobiologiske, eksplosive, radioaktive eller andre sundhedsskadelige stoffer skal
sikkerhedsdatabladet sendes til os og vedlægges forsendelsen.
Manglende overholdelse af de ovennævnte henvisninger medfører gennemførelse af foranstaltninger, der etablerer sikker
omgang med pumpen eller apparatet, for din regning. Vi forbeholder os retten til at ikke modtage forurenede pumper og deres
tilbehør og at sende dem tilbage til rengøring for din regning!
Denne erklæring om ufarlighed skal placeres udvendigt på returleveringens emballage, så den er nem at se, og forinden
sendes via email til:
service-emea-gr@circor.com evt. inkl. sikkerhedsdatabladet, hvis det er muligt. Hav venligst forståelse for, at tilbageleveringer
uden erklæring om ufarlighed ikke kan bearbejdes, indtil den modtages.
o Pumpen er tømt omhyggeligt før forsendelsen/leveringen og
rengjort både udvendigt og indvendigt.

Pumpetype:
Serienummer:

o Særlige sikkerhedsforanstaltninger er ikke nødvendige.
Blev pumpen anvendt med farlige stoffer eller andre
sundheds-/ miljøfarlige medier?
o Nej
o Ja
Transporteret medium:
______________________________________________
UN/CAS-nummer (se sikkerhedsdatablad):
______________________________________________

o Særlige sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til
restvæske, skyllemedier, personligt beskyttelsesudstyr
og bortskaffelse er nødvendige (sikkerhedsdatablade er
nødvendige og skal tilsendes forinden/vedlægges).
o Skal der tages yderligere sikkerhedsaspekter ud over det
nævnte medium (f.eks. det anvendte rengøringsmedium)?
Hvis ja, hvilke:
_______________________________________________
o Aktuelt sikkerhedsdatablad vedlagt.

Vi accepterer ikke tilbagelevering af pumper/dele, der var udsat for en radioaktiv eller mikrobiologisk belastning og
ikke blev dekontamineret korrekt.

Kontaktperson:
Tlf./fax/e-mail:
Retsligt bindende erklæring:
Vi bekræfter at have udfyldt den foreliggende erklæring fuldstændigt, i overensstemmelse med sandheden og efter bedste
viden. Forsendelsen foretages i henhold til alle love, der gælder for emballagen, forsendelsen og mærkningen af farlige
substanser. Afsenderen er ansvarlig for alle skader, der skyldes ikke-markerede dekontamineringer på det tilbagesendte objekt.

By, dato

Underskrift

Stempel

