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Atbilstības apliecinājums

Lietotāja atbilstības apliecinājums garantē darba drošību un mūsu darbinieku,
transportēšanas uzņēmuma un apkārtējās vides aizsardzību no kaitīgas iedarbības,
rīkojoties ar bīstamām vielām, kā arī jūsu aizsardzību pret regresa prasībām.
Katra uzņēmuma pienākums ir ievērot likumu norādes par darba drošību, kas
ir apkopotas, piem., noteikumos par darba vietu (Arbeitsstättenverordnung ArbStättV), drošības tehnikas noteikumos (Unfallverhütungsvorschriften - UVV),
noteikumos par bīstamu vielu lietošanu (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) un
noteikumos par apkārtējās vides aizsardzību.

Lūdzu, nokopējiet
un atsūtiet kopā ar
sūkni.
Lejupielāde:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Sūtot atpakaļ sūkņus un to piederumus, lūdzu nosūtiet tos atbilstoši noteikumiem iztīrītā (veselībai/apkārtējai videi nekaitīgā)
stāvoklī un pievienojiet izmantotās vielas atbilstības apliecinājumu.
Pēc izmantošanas indīgu, mikrobioloģisku, sprādzienbīstamu, radioaktīvu vai citu veselībai kaitīgu vielu sūknēšanai nosūtiet
mums drošības datu lapu, kā arī pievienojiet to sūtījumam.
Neievērojot iepriekš minētās norādes, Jūs uzņematies apmaksāt pasākumus, kas garantē drošu darbu ar sūkni vai iekārtu.
Paturam tiesības nepieņemt piesārņotus sūkņus un to piederumus un nosūtīt jums tos atpakaļ tīrīšanai, norādot jūs kā
piegādes pakalpojuma apmaksātāju.
Šo atbilstības apliecinājumu jāpiestiprina labi redzamā vietā sūtījuma iepakojuma ārpusē un, ja iespējams, kopā ar drošības
datu lapu iepriekš arī jānosūta pa e-pastu uz:
service-emea-gr@circor.com. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nosūtot sūkni bez atbilstības apliecinājuma, darbu ar to varēs uzsākt
tikai pēc apliecinājuma saņemšanas.
o Pirms nosūtīšanas/sagatavošanas sūknis ir rūpīgi iztukšots,
kā arī iztīrīts un notīrīts no ārpuses.

Sūkņa tips:
Sērijas numurs:

o Īpašas drošības darbības nav nepieciešamas.
Vai sūknis ir lietots bīstamu vielu vai citu veselībai/apkārtējai
videi bīstamu vielu sūknēšanai?
o Nē
o Jā
Sūknētā viela:
______________________________________________
UN / CAS numurs (skat. drošības datu lapu):
______________________________________________

o Nepieciešams veikt īpašas drošības darbības, kas ir
saistītas ar atlikušo šķidrumu, skalošanas vielām, personisko
aizsargaprīkojumu un utilizāciju (drošības datu lapas ir
nepieciešamas un jānosūta iepriekš/jāpievieno sūtījumam).
o Vai, neskaitot norādīto vielu, jāvēro arī papildus drošības
aspekti (piem., saistībā ar izmantoto tīrīšanas vielu)?
Ja tā ir, lūdzu norādiet:
_______________________________________________
o Aktuālā drošības datu lapa ir pievienota.

Nepieņemam sūkņu/daļu sūtījumus, kas ir izmantoti radioaktīvu vai mikrobioloģisku vielu sūknēšanai un nav
atbilstoši dekontaminēti.
Kontaktpersona:

Tālr./fakss/epasts:
Juridiski saistošais apliecinājums:
Mēs apliecinām, ka šo apliecinājumu esam aizpildījuši pilnībā, labticīgi un atbilstoši faktiskajai situācijai. Sūtījums atbilst visiem
likumiem, kas attiecas uz bīstamu vielu iepakošanu, nosūtīšanu un apzīmēšanu. Sūtītājs uzņemas atbildību par visiem
bojājumiem, kas ir saistīti ar nenorādītu atpakaļ nosūtītā objekta dekontamināciju.
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