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Declaração de inocuidade

A declaração de inocuidade da entidade operadora destina-se à segurança
laboral e proteção dos nossos colaboradores, das empresas transportadoras e do
ambiente contra efeitos nocivos provocados pelo manuseamento de substâncias
perigosas e à sua proteção contra pedidos de indemnização por parte de terceiros.
Todas as empresas são obrigadas a cumprir as leis de proteção
laboral presentes, por ex., no decreto alemão sobre locais de trabalho
(Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV), nas normas alemãs de prevenção de
acidentes (Unfallverhütungsvorschriften - UVV), na lei alemã relativa às substâncias
perigosas (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) e nas leis relativas ao ambiente.

Por favor, fotocopie
e envie juntamente
com a bomba.
Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Em caso de devolução de bombas e respetivos acessórios, estes têm de nos ser devolvidos limpos em conformidade com as
normas (relativas à saúde/ao ambiente) e com uma declaração de que o produto utilizado é inócuo.
Em caso de utilização de substâncias tóxicas, microbiológicas, explosivas, radioativas ou de alguma outra forma nocivas, a
ficha de dados de segurança tem de nos ser enviada e também acompanhar a remessa.
O não cumprimento das indicações acima leva à tomada de medidas a suas expensas com o objetivo de tornar a bomba
e o dispositivo seguros para manusear. Reservamo-nos o direito de não aceitar bombas e respetivos acessórios sujos e
devolvê-los para limpeza a suas expensas!
Esta declaração de inocuidade deve ser colocada no exterior da embalagem de devolução de forma bem visível e, se
possível, enviada antecipadamente por e-mail incluindo, se necessário, a ficha de dados de segurança:
service-emea-gr@circor.com. Solicitamos a vossa compreensão para o facto de que as devoluções sem declaração de
inocuidade só serão processadas após a receção dessa declaração.
o Antes do envio/colocação à disposição, o exterior e o
interior da bomba foram cuidadosamente esvaziados e
limpos.

Modelo da bomba:
Número de série:
A bomba foi utilizada com substâncias perigosas ou outras
substâncias nocivas para a saúde/ambiente?
o Não
o Sim
Substância bombeada:
______________________________________________
Número UN/CAS (ver ficha de dados de segurança):
______________________________________________

o Não são necessárias medidas de segurança especiais.
o São necessárias medidas de segurança especiais
relativamente a fluidos residuais, agentes de lavagem,
equipamento de proteção individual e eliminação (são
necessárias fichas de dados de segurança, tendo de ser
enviadas/disponibilizadas antecipadamente).
o Para além da substância referida, existem outros aspetos
de segurança a ter em consideração (por ex. agente de
limpeza a utilizar)?Em caso afirmativo, quais:
_______________________________________________
o Ficha de dados de segurança atual em anexo.

Não aceitamos devoluções de bombas/peças expostas a agentes radioativos ou microbiológicos e que não tenham
sido descontaminadas adequadamente.
Parceiro de
contacto:
Tel./Fax/E-Mail:
Declaração juridicamente vinculativa:
Confirmamos que a presente declaração está preenchida na totalidade e que é verdadeira de acordo com os nossos
melhores conhecimentos. O envio é realizado em conformidade com todas as leis em vigor relativamente ao embalamento,
envio e identificação de substâncias perigosas. O emissor é responsável por todos os danos provocados pela falta de
descontaminação do objeto enviado.

Local, data

Assinatura

Carimbo

