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Izjava o neoporečnosti

Upraviteljeva izjava o neoporečnosti služi za zagotavljanje varnosti pri delu in za
zaščito naših sodelavcev, prevoznega podjetja in okolja pred škodljivimi vplivi pri
ravnanju z nevarnimi snovmi ter vam za zaščito pred regresnimi zahtevki.
Vsako komercialno podjetje mora upoštevati zakonske predpise glede varnosti pri
delu, ki so predpisani npr. v Uredbi o delovnih mestih (ArbStättV), predpisih za
preprečevanje nesreč, Uredbi o nevarnih snoveh (GefStoffV) in okoljskih predpisih.

Prosimo, da
kopirate in pošljete
skupaj s črpalko.
Prenos:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Ob vračilu nam črpalke in njihovo opremo vrnite v očiščenem stanju, kot je predpisano (varno za zdravje/okolje), in pri tem
potrdite neoporečnost uporabljenega medija.
Pri uporabi s strupenimi, mikrobiološkimi, eksplozivnimi, radioaktivnimi ali drugimi zdravju škodljivimi snovmi nam je treba
poslati varnostni podatkovni list in ga priložiti pošiljki.
Pri neupoštevanju prej navedenih napotkov bomo morali na vaše stroške izvesti ukrepe za zagotavljanje varnega ravnanja
s črpalko oz. napravo. Pridržujemo si pravico, da ne sprejmemo umazanih črpalk in dodatne opreme ter vam jih na vaše
stroške vrnemo, da jih očistite.
To izjavo o neoporečnosti je treba dobro vidno namestiti na zunanjo stran embalaže za vračilo in jo predhodno, po potrebi
z varnostnim podatkovnim listom, poslati po e-pošti na naslov:
service-emea-gr@circor.com. Upoštevajte, da vračil brez izjave o neoporečnosti ne bomo mogli obdelati, dokler te izjave ne
bomo prejeli.
o Črpalka je bila pred pošiljanjem/pripravo skrbno izpraznjena,
ter zunaj in znotraj očiščena.

Tip črpalke:
Serijska številka:
Je bila črpalka uporabljena z nevarnimi snovmi ali drugimi za
zdravje/okolje nevarnimi mediji?
o Ne
o Da
Črpan medij:
______________________________________________
Številka UN/CAS (glejte varnostni podatkovni list):
______________________________________________

o Posebni varnostni ukrepi niso potrebni.
o Potrebni so posebni varnostni ukrepi glede preostale
tekočine, medijev za izpiranje, osebne varovalne opreme in
odstranjevanja (potrebni so varnostni podatkovni listi in jih je
treba predhodno poslati/priložiti).
o Je treba poleg navedenega medija upoštevati tudi dodatne
varnostne dejavnike (npr. glede uporabljenega čistilnega
sredstva)?
Če da, katere:
_______________________________________________
o Veljavni varnostni podatkovni list je priložen.

Ne sprejemamo vračil črpalk/delov, ki so bili izpostavljeni radioaktivni ali mikrobiološki obremenitvi in ki niso
bili strokovno odstranjeni.
Kontaktna oseba:

Tel./faks/e-pošta:
Pravno zavezujoča izjava:
Potrjujemo, da je bila predložena izjava izpolnjena v celoti in po našem najboljšem vedenju z resničnimi podatki. Pošiljanje je
treba izvesti v skladu z vsemi zakoni, ki veljajo za embalažo, pošiljanje in označevanje nevarnih snovi. Pošiljatelj jamči za
vso škodo, ki nastane zaradi neoznačene dekontaminacije vrnjenega objekta.

Kraj, datum

Podpis

Žig

