Prehlásenie o dekontaminácii
Declaration of Decontamination

Vzhľadom k platným právnym predpisom a z dôvodu zaistenia bezpečnosti našich zamestnancov a našej prevádzky, je nutné poslať riadne
vyplnené a Vami podpísané „Prehlásenie o dekontaminácii“. Vaša žiadosť bude spracovaná len po zaslaní prehlásenia. Za použité zariadenie sa
rozumie každé zariadenie, ktoré sa nepovažuje za nové a nepoužité. Pred vrátením použitého zariadenia sa zariadenie musí dôkladne
dekontaminovať a vyčistiť. Pred odosielaním zariadenia do opravy sa presvedčte, že vyplnené „Prehlásenie o dekontaminácii“ je priložené
k sprievodnej dokumentácii a je umiestnené na vonkajšej strane balenia.
Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "declaration of decontamination", with your
signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to include it with the shipping documents and attach it to the outside of the
packaging.
Typ zariadenia:
Type of device:

Výrobné číslo:
Serial number:

Použiť ako SIL prístroj (Safety Integrity Level) / Used as SIL device (Safety Integrity Level)
Procesné údaje:
Process data:

Teplota:
Temperature:
Vodivosť:
Conductivity:

[°C]
[S]

Tlak:
Pressure:
Viskozita:
Viscosity:

[bar]
[mm²/s]

Informácie a výstrahy k médiu:
Medium and warnings:
Médium/konc
.
Medium/konz
.

Reg. číslo
CAS
Identificatio
n

zápalné
flammable

jedovaté
toxic

žieravé
corrosive

zdraviu
škodlivé
/dráždivé
harmful/irritant

iné *
other*

neškodné
harmless

Procesné médium
Process medium
Médium použité na
čistenie
Medium for process
cleaning
Zaslané časti boli
vyčistené pomocou
Returned part cleaned
with
* výbušné; podporujúce horenie; ohrozujúce životné prostredie; biologicky rizikové; rádioaktívne
* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive
Príslušné vlastnosti zaškrtnete; priložte bezpečnostný list a, a v prípade potreby aj zvláštne pokyny na manipuláciu a zaobchádzanie
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions.
Dôvod vrátenia:
Reason for return:
Údaje o spoločnosti: / Company data:
Spoločnosť:

Telefón:

Company:

Phone number:

Kontaktná osoba:
Contact person:
Adresa:
Address:
Číslo vašej
objednávky.:

Fax:
E-Mail:
@
Číslo zmluvy EH:
Contract No.:

Your order No.:
Týmto potvrdzujeme, že všetky vrátené súčasti boli dôkladne vyčistené a sú bez akýchkoľvek nečistôt, ktoré by mohli byť považované za
nebezpečné.
We hereby certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous
quantities.

(Miesto, dátum)
(Place, date)

(Pečiatka spoločnosti a právne záväzný podpis)
(Company stamp and legally binding signature)

