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Säkerhetsintyg

Den driftansvariges säkerhetsintyg tjänar arbetssäkerheten och skyddar våra
medarbetare, speditören och miljön mot skadliga effekter vid hantering av farliga
ämnen, samt skyddar även dig mot regresskrav.
Alla kommersiella företag måste följa arbetsmiljölagar som återspeglas t.ex. i den
tyska förordningen om arbetsplatser - Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), i de
tyska olycksfallsförebyggande bestämmelserna - Unfallverhütungsvorschriften
(UVV), i den tyska förordningen om farliga ämnen - Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) och i miljöföreskrifterna.

Kopiera och skicka
in tillsammans med
pumpen.
Nedladdning:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Vid retur av pumpar och deras tillbehör, returnera dessa i ett rengjort skick som motsvarar föreskrifterna (med hänsyn till
hälsa/miljö) och bekräfta att pumpmediet som används inte är skadligt.
Vid användning med giftiga, mikrobiologiska, explosiva, radioaktiva eller andra hälsofarliga ämnen måste säkerhetsdatabladet
skickas till oss och bifogas försändelsen.
Om anvisningarna ovan inte följs, måste vi vidta åtgärder som garanterar att hanteringen av pumpen/enheten är säker.
Kostnaderna för detta kommer vi att debitera dig. Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot förorenade pumpar och deras
tillbehör samt returnera dem till dig på din bekostnad!
Detta säkerhetsintyg ska placeras väl synligt på förpackningen för returen. Om möjligt ska säkerhetsintyget även skickas på
förhand via e-post tillsammans med det eventuella säkerhetsdatabladet. Skicka till följande adress:
service-emea-gr@circor.com Vi ber dig ha förståelse för att returer utan säkerhetsintyg inte kan hanteras innan vi har tagit
emot nämnda intyg.
o Pumpen har tömts helt och rengjorts in- och utvändigt före
inskickningen/överlämningen.

Pumptyp:
Serienummer:

o Särskilda säkerhetsåtgärder behöver inte vidtas.
Har pumpen körts med farliga ämnen eller andra
hälso-/miljöfarliga medier?
o Nej
o Ja
Pumpmedium:
______________________________________________

o Särskilda säkerhetsåtgärder gällande resterande vätska,
spolmedel, personlig skyddsutrustning och avfallshantering
måste vidtas (säkerhetsdatablad krävs och måste skickas
in/bifogas på förhand).

UN-/CAS-nummer (s säkerhetsdatablad):

o Ska fler säkerhetsaspekter beaktas förutom nämnda
medium (t.ex. gällande rengöringsmedlet som använts)?
Om ja, vilka:

______________________________________________

_______________________________________________
o Aktuellt säkerhetsdatablad har bifogats.

Vi accepterar inga returer av pumpar/delar som utsatts för radioaktiv eller mikrobiologisk belastning och som
inte dekontaminerats på ett korrekt sätt.
Kontaktperson:

Tel./fax/e-post:
Rättsligt bindande förklaring:
Vi intygar att vi har fyllt i denna förklaring sanningsenligt och i god tro. Objektet skickas in i enlighet med alla lagar som
gäller förpackning, försändelse och utmärkning av farliga ämnen. Avsändaren ansvarar för alla skador kan härledas till
dekontamineringar på det returnerade objektet som inte märkts ut.

Ort, datum

Signatur

Stämpel

