
Erklæring om forurening af vakuumudstyr og -komponenter – Procedure HS1 

Inden udstyret returneres, skal du advare os, hvis de stoffer, der er blevet anvendt (og produceret) i udstyret, kan være farlige. Disse oplysninger er meget 
vigtige for sikkerheden af vores medarbejdere og alle involverede parter og vil afgøre hvilke fremgangsmåder, der skal anvendes til at servicere dit udstyr. 
Erklæringen (HS2) skal udfyldes og sendes til os, inden udstyret afsendes. Det er vigtigt at bemærke, at denne erklæring kun er til internt brug for os og ikke 
har noget at gøre med lokale, nationale eller internationale transportsikkerheds- og miljømæssige krav. Afsenderen af udstyret har ansvaret for at sikre,  
at den relevante lovgivning overholdes. 

Udstyrets tilstand Beskrivelse 

Ikke-forurenet udstyr 
Udstyret har ikke været i brug, eller hvis det kun er blevet anvendt til stoffer, 
som ikke er farlige. Det kan være blevet afprøvet, men ikke forbundet til 
nogen proces eller produktionsudstyr, og kun udsat for kvælstof, helium  
eller luft. 

Forurenet udstyr 
Udstyret har været anvendt til stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold 
til FN's Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af 
kemikalier (GHS), EU-forordning 1272/2008 om klassificering, mærkning  
og emballering (CLP), eller US Occupational Safety and Health-forskrifter 
(29CFR1910.1200, Hazard Communication). 

Udstyret har været anvendt med radioaktive stoffer, 
biologiske eller smittefarlige stoffer, kviksølv, 
polyklorinerede bifenyler (PCB’er), dioxiner eller 
natriumazid 

Du skal fjerne forureningen, før du returnerer det til os. 
Uafhængigt bevis på, at forureningen er blevet fjernet (for eksempel en 
analyseattest), skal sendes til os sammen med erklæringen (HS2). Ring til 
din kontaktperson for rådgivning. 

Fremgangsmåde Detaljeret beskrivelse 
Indhent et returneringsautorisationsnummer Kontakt os for at få dette nummer. 

Udfyld Erklæring om forurening af vakuumudstyr og -
komponenter (HS2) 

Reparation og/eller servicering af vakuumudstyret kan kun udføres, efter der  
er blevet indsendt en nøjagtig og fuldstændig erklæring. Mangelfuld udfyldelse 
vil medføre forsinkelse. 

Er udstyret forurenet? 

Du skal kontakte transportfirmaet for at sikre, at du klassificerer faren, 
afmærker, opfører på ladningsmanifestet og sender udstyret korrekt i 
overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for transport af farlige 
materialer. Som afsender af udstyret har du ansvaret for at sikre, at den 
relevante lovgivning overholdes. 
Udstyr, som er forurenet med visse farlige materialer, som f.eks. 
halvlederbiprodukter, er muligvis ikke egnet til luftfragt – kontakt 
transportfirmaet for at få råd. 

Fjern alle spor af farlige gasser 
Før en inaktiv gas igennem udstyret og evt. tilbehør, som skal returneres 
til os. Hvor det er muligt, aftap alle væsker og smøremidler fra udstyret 
og dets tilbehør. 

Forsegl alle udstyrets ind- og udsugninger herunder dem, 
hvor tilbehør har været tilsluttet) 

Brug flangedæksler til forurenet udstyr 

Brug tyk tape til ikke-forurenede produkter 

Indpak udstyret i en kraftig plastpose, eller emballer det i 
et stykke kraftigt plast. 
Er udstyret stort? Spænd udstyret og tilbehøret fast på en forsvarlig palle 

Er udstyret lille? Pak det ned i en egnet, kraftig kasse 

En kopi af den originale erklæring (HS2) med underskrift 
skal scannes og sendes som e-mail eller med posten til os. 

Erklæringen skal ankomme før udstyret og skal være underskrevet. 

Transportfirmaet skal have en kopi af erklæringen (HS2). Hvis udstyret er forurenet, skal transportfirmaet oplyses herom. 

Fastgør den originale erklæring på ydersiden af udstyrets 
emballage i en gennemsigtig, vejrbestandig pose. Den originale erklæring skal lægges i en passende, lukket kuvert 

SKRIV DIT RETURNERINGSAUTORISATIONSNUMMER 
TYDELIGT PÅ YDERSIDEN AF KONVOLUTTEN ELLER PÅ 
YDERSIDEN AF UDSTYRETS EMBALLAGE. 
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