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Turvallisuusvakuutus

Käyttäjän antama turvallisuusvakuutus palvelee työturvallisuutta sekä
työntekijöidemme, kuljetusyrityksen ja ympäristön suojelemista vaarallisten
aineiden kanssa toimimisesta aiheutuvilta haittavaikutuksilta. Se suojaa myös
sinua korvausvaatimuksilta.
Jokaisella liiketoimintaa harjoittavalla yrityksellä on velvollisuus noudattaa
lakimääräisiä työsuojelumääräyksiä, joista määrätään esim. työpaikka-asetuksessa
(saks. ”Arbeitsstättenverordnung” - ArbStättV), työsuojelumääräyksissä (saks.
”UVV”), vaarallisia aineita koskevassa asetuksessa (saks. ”GefStoffV”) ja
ympäristönsuojelumääräyksissä.

Kopioi ja lähetä
pumpun mukana.
Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Jos lähetät pumppuja niiden lisävarusteita takaisin meille, laita ne matkaan määräysten mukaisesti puhdistettuina
(terveyden/ympäristön kannalta turvallinen) ja vahvista samalla käytössä olleen aineen turvallisuus.
Käytettäessä myrkyllisiä, mikrobiologisia, räjähtäviä, radioaktiivisia tai muita terveydelle haitallisia aineita, aineen
turvallisuustiedote täytyy toimittaa meille tai laittaa lähetyksen mukaan.
Jos em. ohjeita ei noudateta, ryhdymme kustannuksellasi toimiin pumpun tai laitteen saattamiseksi turvalliseen
käsittelykuntoon. Pidätämme oikeuden olla vastaanottamatta likaisia pumppuja ja niiden lisävarusteita sekä oikeuden lähettää
ne kustannuksellasi takaisin puhdistettaviksi!
Tämä turvallisuusvakuutus täytyy sijoittaa hyvin näkyville palautuslähetyksen pakkaukseen. Lisäksi se on mahdollisuuksien
mukaan lähettävä etukäteen mahd. yhdessä turvallisuustiedotteen kanssa sähköpostilla osoitteeseen:
service-emea-gr@circor.com. Ole hyvä ja huomaa, että toimituksia, joissa ei ole turvallisuusvakuutusta, ei voida käsitellä
ennen kuin vakuutus on saatu.
o Pumppu on tyhjennetty huolellisesti ennen lähetystä tai sen
valmistelua, sekä puhdistettu ulkoa ja sisältä

Pumpun tyyppi:
Sarjanumero:

o Erityiset turvatoimet eivät ole välttämättömiä.
Onko pumppua käytetty vaarallisten aineiden tai muiden
terveydelle/ympäristölle vaarallisten aineiden kanssa?
o Ei
o Kyllä
Pumpattu aine:
______________________________________________
UN / CAS -numero (ks. turvallisuustiedote):
______________________________________________

o Erityiset turvatoimet ovat välttämättömiä jäännösnesteen,
huuhteluaineiden, henkilösuojainten ja hävittämisen suhteen
(turvallisuustiedotteita tarvitaan ja ne täytyy lähettää
etukäteen / liittää lähetykseen).
o Tuleeko mainitun aineen lisäksi otettava huomioon muita
turvallisuusnäkökohtia (esim. käytetyn puhdistusaineen
suhteen)? Jos kyllä, mitä:
_______________________________________________
o Ajan tasalla oleva turvallisuustiedote liitetty mukaan.

Emme hyväksy palautuslähetyksinä sellaisia pumppuja/osia, jotka ovat olleet alttiina radioaktiiviselle tai
mikrobiologiselle kuormitukselle ja joita ei ole dekontaminoitu asianmukaisesti.
Yhteyshenkilö:
Puh. / Faksi /
Sähköposti:
Oikeudellisesti sitova vakuutus:
Vakuutamme, että edellinen vakuutus on täytetty kokonaan, parasta tietouttamme vastaavasti ja totuudenmukaisesti. Lähetys
tapahtuu kaikkia niitä lakeja noudattaen, jotka koskevat vaarallisten aineiden pakkaamista, lähettämistä ja merkitsemistä.
Lähettäjä on vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat palautetussa kohteessa olevista merkitsemättömistä
epäpuhtauksista.

Paikka,
päivämäärä
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