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Feddhetetlenségi nyilatkozat

A feddhetetlenségi nyilatkozat a munkabiztonságot, dolgozóink és szállítmányozó
vállalat védelmét, valamint veszélyes anyagok kezelésekor a környezet védelmét
szolgálja, valamint Önt is megvédi a visszkereseti igényekkel szemben.
Minden üzleti tevékenységet végző vállalat kötelezettsége, hogy betartsa a
törvény által előírt azon munkavédelmi rendelkezéseket, melyek pl. megtalálhatók
a munkahelyekre vonatkozó rendeletben (ArbStättV), a balesetmegelőzési
előírásokban (UVV), a veszélyes anyagokra vonatkozó rendeletben (GefStoffV),
és a környezetvédelmi előírásokban.

Másolják le és a
szivattyúval együtt
küldjék el.
Letöltés:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Szivattyúk és tartozékaik visszaküldése esetén ezeket szabályos állapotban (egészségügyi/környezetvédelmi) küldje el
nekünk és igazolja vissza az alkalmazott közegre vonatkozó feddhetetlenséget.
Mérgező, mikrobiológiailag aktív, robbanásveszélyes, radioaktív, vagy hasonló egészségre káros anyagokkal történő használat
esetén át kell adni és a csomaggal együtt mellékelni kell számunkra a biztonsági adatlapot.
A fenti útmutatás be nem tartása olyan intézkedéseket von maga után, melyek az Ön költségén biztosítják a szivattyú, ill. a
készülék biztonságos kezelését. Fenntarjuk a jogot arra, hogy a szennyezett szivattyút és annak tartozékait nem vesszük át
és az Ön költségén tisztítás céljára visszaküldjük Önnek!
A feddhetetlenségi nyilatkozatot a visszaküldött termék csomagján jól látható helyen kell elhelyezni, valamint ezt lehetőség
szerint, a biztonsági adatlappal együtt előzetesen is el kell küldeni számunkra a következő e-mail címre:
service-emea-gr@circor.com. Kérjük vegye figyelembe, hogy a visszaküldött termékeket a feddhetetlenségi nyilatkozat
beérkezéséig nem áll módunkban feldolgozni.
o A szivattyú elküldés/rendelkezésre bocsátás előtt gondosan
ki lett ürítve, valamint kívül és belül meg lett tisztítva.

Szivattyú típusa:
Sorozatszám:

o Nincs szükség speciális biztonsági intézkedésekre.
A szivattyút veszélyes vagy egyéb egészségre / környezetre
ártalmas közegekkel üzemeltették?
o Nem
o Igen
Szállított közeg:

o A maradék folyadékokra, öblítőközegekre, személyi
védőfelszerelésekre és a leselejtezésre vonatkozóan speciális
biztonsági intézkedések vonatkoznak (a biztonsági adatlapok
előzetes elküldése / mellékelése elengedhetetlen).

UN / CAS szám (lásd a biztonsági adatlapon):

o A megnevezett közegen kívül figyelembe kell venni további
biztonsági szempontokat is (pl. az alkalmazott tisztítóközegre
vonatkozóan)?
Ha igen, melyek ezek:

______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

o Aktuális biztonsági adatlap mellékelve.
Nem veszünk át olyan visszaküldött szivattyúkat/alkatrészeket, melyek radioaktív, vagy mikrobiológiai szennyezésnek
voltak kitéve és nem történt meg a szakszerű szennyeződésmentesítésük.
Kapcsolattartó:

Tel. / Fax / E-mail:
Jogilag kötelező érvényű nyilatkozat:
Kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatot hiánytalanul, legjobb tudásunk szerint, a valóságnak megfelelő adatokkal töltöttük ki. A
szállítás az összes olyan törvény figyelembevételével valósul meg, melyek a veszélyes anyagok szállítására és megjelölésére
vonatkoznak. Minden olyan kárért, mely a visszaküldött tárgy meg nem jelölt szennyeződésmentesítése miatt alakul ki, az
összes felelősség a feladót terheli.
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