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Vyhlásenie o nezávadnosti prevádzkovateľa slúži pre bezpečnosť pri práci a
ochranu našich zamestnancov, pre prepravnú spoločnosť a životné prostredie na
ochranu pred škodlivými vplyvmi pri manipulácii s nebezpečnými látkami, ako aj
pre Vašu ochranu voči regresným nárokom.
Každý výrobný a spracujúci podnik je povinný dodržiavať právne predpisy pre
ochranu pri práci, ktoré sú napr. zahrnuté v nariadení o pracoviskách (ArbStättV),
predpisoch na prevenciu úrazov (UVV), nariadení o bezpečných látkach (GefStoffV)
a predpisoch o životnom prostredí.

Skopírujte a zašlite
spolu s čerpadlom.
Na stiahnutie:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Pri zasielaní čerpadla a jeho príslušenstva ho, prosím, odošlite vyčistené podľa predpisov (zdravotne/ekologicky nezávadné)
späť na našu adresu a potvrďte pritom nezávadnosť použitého média.
Pri použití jedovatých, mikrobiologických, výbušných, rádioaktívnych alebo iných zdraviu škodlivých látok nám musíte
odovzdať kartu bezpečnostných údajov a priložiť ju k zásielke.
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov vedie k vykonaniu opatrení, ktoré umožnia bezpečnú manipuláciu s čerpadlom príp.
zariadením, na Vaše náklady. Vyhradzujeme si právo neprevziať znečistené čerpadlá a ich príslušenstvo a odoslať ich
späť na Vaše náklady na vyčistenie!
Toto vyhlásenie o nezávadnosti umiestnite viditeľne na obal spätnej zásielky, a tiež aj podľa možnosti vopred odošlite s príp.
priloženou kartu bezpečnostných údajov emailom na adresu:
service-emea-gr@colfaxfluidhandling.com. Berte prosím na vedomie, že spätné zásielky bez vyhlásenia o nezávadnosti nie je
možné spracovať, kým toto vyhlásenie nebude doručené.

Typ čerpadla:

Sériové číslo:

Používalo sa čerpadlo s nebezpečnými látkami alebo inými
zdraviu / ekologicky škodlivými médiami?
❏ Nie
❏ Áno

Dopravované médium:
______________________________________________

íslo UN / CAS (pozri kartu bezpečnostných údajov):

______________________________________________

❏ Čerpadlo bolo pred odoslaním / prípravou dôkladne
vyprázdnené a zvonku aj zvnútra vyčistené.

❏ Nevyžadujú sa osobitné bezpečnostné preventívne
opatrenia.

❏ Vyžadujú sa osobitné bezpečnostné preventívne opatrenia
ohľadom zvyškovej kvapaliny, vyplachovacích médií,
osobných ochranných pomôcok a likvidácie (vyžadujú sa karty
bezpečnostných údajov a musia sa vopred odoslať/priložiť).

❏ Je okrem uvedeného média potrebné dbať aj na iné
bezpečnostné aspekty (napr. k použitému čistiacemu médiu)?
Ak áno, aké:

_______________________________________________

❏ Aktuálna karta bezpečnostných údajov je priložená.

Neprijímame žiadne spätné zásielky čerpadiel/dielov, ktoré boli vystavené radioaktívnemu a mikrobiologickému
zaťaženiu a neboli odborne dekontaminované.

Kontaktná osoba:

Tel. / Fax / Email:

Záväzné vyhlásenie:
Potvrdzujeme, že predložené vyhlásenie sme vyplnili pravdivo a podľa nášho najlepšie vedomia. Zaslanie sa uskutočňuje v
súlade so všetkými zákonmi platnými pre balenie, zasielanie a označovanie nebezpečných látok. Odosielateľ ručí za všetky
škody, ktoré vzniknú v dôsledku neoznačených dekontaminácií odosielaných predmetov.

Miesto, dátum Podpis Pečiatka
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