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Ohutusdeklaratsioon

Ohutusdeklaratsioon on mõeldud meie töötajate tööohutuseks ja kaitseks,
transpordiettevõtte kaitsmiseks ning keskkonna kaitsmiseks ohtlike ainete
käitlemisel tekkiva kahjuliku mõju eest, samuti teie kaitseks kahjunõuete eest.
Iga ettevõte on kohustatud järgima õigusaktides kehtestatud töökaitsenõudeid, mis
kajastuvad nt Saksa töökohamääruses (ArbStättV), ohutuseeskirjades (UVV),
ohtlike ainete määruses (GefStoffV) ja keskkonnaalastes eeskirjades.
Pumba ja selle tarvikute tagasisaatmisel saatke need meile nõuetekohaselt
puhastatuna (tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuded) ning kinnitage kasutatud
ainete ohutust.

Kopeerige ja lisage
pumbale.
Allalaadimine:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Mürgiste, mikrobioloogiliste, plahvatusohtlike, radioaktiivsete ja muude tervist kahjustavate ainete kasutamisel tuleb meile
saata ohutuskaart ning see ka saadetisele lisada.
Eespool nimetatud juhiste eiramise korral peame rakendama pumba või seadme ohutu käitlemise meetmeid, mille kulud
tuleb kanda teil. Jätame endale õiguse mitte võtta vastu määrdunud pumpasid ja nende tarvikuid ning saata need teie kulul
puhastusse!
See ohutusdeklaratsioon tuleb paigaldada nähtavasse kohta tagasisaadetava toote pakendi välisküljele ja saata enne
võimaluse korral ka e-postiga (meilile lisada ka ohutuskaart) järgmisel aadressil:
service-emea-gr@circor.com. Arvestage, et tagasisaadetud toodet ei saa enne ohutusdeklaratsiooni kättesaamist käidelda.
o Pump on enne tagasisaatmist / remonti andmist põhjalikult
tühjendatud ning väljast ja seest puhastatud.

Pumba tüüp:
Seerianumber:

o Erilised ohutusmeetmed pole vajalikud.
Kas pumpa kasutati ohtlike ainete või muude tervist/keskkonda
kahjustavate ainetega?
o Ei
o Jah
Pumbatav aine:
______________________________________________
UN/CAS-number (vt ohutuskaarti):
______________________________________________

o Jääkvedelike, loputusvahendite, isikukaitsevahendite ja
kõrvaldamisega seoses on vajalikud erilised ohutusmeetmed
(vajalik on ohutuskaartide olemasolu ning nende eelnev
saatmine või kaasa panemine).
o Kas lisaks nimetatud ainetele tuleb järgida muid
ohutuseeskirju (nt puhastusvahendi kasutamise kohta)?
Kui jah, milliseid:
_______________________________________________
o Ajakohane ohutuskaart kaasas.

Me ei võta vastu pumpasid/osi, mis on kokku puutunud radioaktiivsete või mikrobioloogiliste ainetega ja mida
pole nõuetekohaselt puhastatud.

Kontaktisik:
Tel/faks/e-post:
Õiguslikult siduv deklaratsioon:
Kinnitame, et siinne deklaratsioon on täidetud meie parimate teadmiste kohaselt tõeste andmetega. Saadetis on kooskõlas
kõigi õigusaktidega, mis kohalduvad ohtlike ainete pakendamisele ja märgistamisele. Saatja vastutab kõigi kahjude eest, mis
tekivad tagasisaadetava objekti märgistamata jätmisest.

Koht, kuupäev

Allkiri

Tempel

