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∆ήλωση ακινδυνότητας

Η δήλωση ακινδυνότητας του χρήστη έχει σκοπό την ασφάλεια εργασίας και την
προστασία του προσωπικού μας, της μεταφορικής εταιρείας και του περιβάλλοντος
από βλαβερές επιδράσεις κατά τη χρήση επικίνδυνων υλικών. Επίσης έχει σκοπό
να σας προστατέψει από αξιώσεις αναγωγής.
Κάθε βιομηχανική επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τις νομικές διατάξεις
προστασίας της εργασίας, οι οποίες π.χ. εκφράζονται στον κανονισμό χώρων
εργασίας (ArbStättV), στις διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων (UVV), στον κανονισμό
επικίνδυνων υλικών (GefStoffV) της γερμανικής νομοθεσίας καθώς και στους
κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε να
την φωτοτυπήστε
και να την
αποστείλετε μαζί
με την αντλία.
Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Πριν την επιστροφή αντλιών και εξαρτημάτων αντλιών σε εμάς καθαρίστε τα προηγούμενα σχολαστικά (χωρίς κίνδυνο για την
υγεία/το περιβάλλον) και επιβεβαιώστε ταυτόχρονα την ακινδυνότητα του ρευστού που χρησιμοποιούνταν.
Κατά τη χρήση με δηλητηριώδη, μικροβιολογικά, εκρηκτικά, ραδιενεργά ή άλλα επιβλαβή για την υγεία υλικά πρέπει να μας
διαβιβάσετε το δελτίο στοιχείων ασφαλείας και αυτό πρέπει επίσης να συνοδεύει την αποστολή.
Η μη τήρηση των παραπάνω επισημάνσεων συνεπάγεται τη λήψη από εμάς με δική σας όμως επιβάρυνση μέτρων που
εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταχείριση της αντλίας ή της συσκευής. ∆ιατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε βρώμικες
αντλίες και τα παρελκόμενά τους και να σας τις επιστρέψουμε με δικά σας έξοδα για καθαρισμό!
Αυτή η δήλωση ακινδυνότητας πρέπει να τοποθετείται εξωτερικά στη συσκευασία επιστροφής σε καλά ορατό σημείο, και
εφόσον είναι εφικτό να αποστέλεται επίσης προηγούμενα ηλεκτρονικά μέσω e-mail, ενδεχομένως μαζί με το δελτίο στοιχείων
ασφαλείας, στη διεύθυνση:
service-emea-gr@circor.com. Ζητάμε την κατανόησή σας για το ότι επιστροφές χωρίς τη δήλωση ακινδυνότητας δεν μπορούν
να διεκπεραιωθούν μέχρι να λάβουμε αυτή τη δήλωση.
o Πριν την αποστολή ή την προετοιμασία η αντλία εκκενώθηκε
και καθαρίστηκε επιμελώς τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

Τύπος αντλίας:
Αριθμός σειράς:

o ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.
Λειτουργούσε η αντλία με επικίνδυνα υλικά ή με άλλα
επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον μέσα;
o Όχι
o Ναι
Αντλούμενο μέσο:
______________________________________________

o Αναφορικά με υπόλοιπα υγρά, μέσα καθαρισμού,
προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό και ανακύκλωση
απαιτούνται τα παρακάτω ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας (τα
δελτία στοιχείων ασφαλείας είναι απαραίτητα και πρέπει να
αποσταλούν εξ αρχής).

Αριθμός UN / CAS (βλ. δελτίο στοιχείων ασφαλείας):

o Εκτός από το αναφερθέν μέσο πρέπει να ληφθούν υπόψη
και άλλα θέματα ασφαλείας (π.χ. σχετικά με το μέσο
καθαρισμού που χρησιμοποιήθηκε)? Αν ναι, ποια;

______________________________________________

_______________________________________________
o Το ισχύον δελτίο στοιχείων ασφαλείας επισυνάφθηκε.

∆εν θα γίνει αποδεκτή καμία επιστροφή αντλιών/εξαρτημάτων, που έχουν εκτεθεί σε ραδιενεργή ή μικροβιολογική
καταπόνηση και που δεν απολυμάνθηκαν σωστά.
Αρμόδιος::
Τηλ. / Φαξ / E-mail:
Νομικά δεσμευτική δήλωση:
Επιβεβαιώνουμε πως συμπληρώσαμε την παρούσα δήλωση πλήρως, με ειλικρίνεια και με τις καλύτερες προθέσεις. Η
αποστολή γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, που ισχύει σχετικά με τη συσκευασία, την αποστολή και τη σήμανση επικίνδυνων
ουσιών. Ο αποστολέας ευθύνεται για κάθε ζημιά, που μπορεί να προκληθεί λόγω μη επισημασμένων απολυμάνσεων του
επιστρεφόμενου αντικειμένου.
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