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Declaraţia de securitate a administratorului serveşte siguranţei muncii şi protecţiei
angajaţilor noştri, întreprinderilor de transport şi mediului înconjurător împotriva
efectelor dăunătoare la manipularea substanţelor periculoase, precum şi protecţiei
dumneavoastră faţă de cererile de despăgubire a daunelor.
Fiecare întreprindere comercială este obligată la respectarea prevederilor legale
privind protecţia muncii, care se reflectă de ex. în regulamentul locului de muncă
(ArbStättV), prevederile privind prevenirea accidentelor (UVV), regulamentul privind
substanţele periculoase (GefStoffV) şi prevederile privind mediul înconjurător.

Rugăm să o copiaţi
şi să o expediaţi cu
pompa.
Descărcare:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

La returnarea pompelor şi accesoriilor acestora, vă rugăm ca acestea să ne fie returnate în stare curată, conform prescripţiilor
(în condiţii de siguranţă pentru sănătate/mediu) şi să confirmaţi pentru acestea securitatea mediului utilizat.
La utilizarea de substanţe toxice, microbiologice, explozive, radioactive sau alte substanţe dăunătoare sănătăţii trebuie să ne
fie transmisă fişa tehnică de securitate şi să fie ataşată expedierii.
Nerespectarea indicaţiilor menţionate mai sus conduce la punerea în aplicare a măsurilor, care realizează manipularea pompei
resp. a aparatului în condiţii de siguranţă, pe costul dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a nu prelua pompe necurăţate şi
accesoriile acestora şi să vi le returnăm pe costul dumneavoastră, în vederea curăţării!
Această declaraţie de securitate trebuie să fie fixată la vedere, în exterior pe ambalaj, precum şi să fie trimisă în prealabil pe
e-mail inclusiv fişa tehnică de securitate, dacă este posibil, către:
service-emea-gr@colfaxfluidhandling.com. Vă rugăm să manifestaţi înţelegere cu privire la faptul că retururile fără declaraţia
de securitate nu pot fi prelucrate până la primirea acesteia.

Tipul pompei:

Număr de serie:

Pompa a funcţionat cu substanţe periculoase sau alte medii
periculoase pentru sănătate/mediul înconjurător?
❏ Nu
❏ Da

Mediu transportat:

______________________________________________

Număr UN / CAS (consultaţi fişa tehnică de securitate):

______________________________________________

❏ Pompa a fost golită cu grijă înainte de expediere / punere la
dispoziţie, şi a fost curăţată la exterior şi interior.

❏ Nu sunt necesare măsuri speciale de securitate.

❏ Măsuri de securitate deosebite în privinţa restului de lichid,
fluidele de spălare, echipamentul personal de protecţie
şi evacuarea ca deşeu sunt necesare (fişele tehnice
de securitate sunt necesare şi trebuie să fie trimise în
prealabil/ataşate).

❏ Înafară de mediile menţionate mai sunt de avut în vedere
şi alte aspecte privind siguranţa (de ex. privind mediul de
curăţare utilizat)?
Dacă da, care:

_______________________________________________

❏ Fişa tehnică de securitate actuală ataşată.

Nu acceptăm niciun retur al pompelor/componentelor, care au fost supuse încărcării radioactive sau microbiologice
şi nu au fost decontaminate regulamentar.

Persoană de
contact:

Tel. / Fax / E-mail:

Declaraţie obligatorie prin lege:
Confirmăm că am completat prezenta declaraţie complet, conform celor mai bune cunoştinţe ale noastre şi realităţii.
Expedierea are loc conform tuturor legilor, care sunt valabile pentru ambalaj, expediere şi marcajul substanţelor periculoase.
Expeditorul este răspunzător pentru toate daunele, care rezultă datorită decontaminărilor nemarcate ale obiectului returnat.

Loc, dată Semnătură Ştampilă
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