Nyilatkozat a vákuumberendezések és -alkatrészek szennyezettségéről – HS1 eljárás
A berendezés visszaküldése előtt figyelmeztetnie kell minket, ha a benne használt (és készített) anyagok veszélyesek lehetnek. Ez az információ nagyon
fontos a dolgozóink és az összes érintett fél biztonsága érdekében, valamint ez alapján határozzuk meg, hogy milyen eljárásokkal szervizeljük a berendezést.
Töltse ki a nyilatkozatot (HS2), majd küldje el nekünk a berendezés elküldése előtt. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ez a nyilatkozat kizárólag belső
felhasználásra szolgál, nincs köze a helyi, országos és nemzetközi szállítmányozásbiztonsági és környezetvédelmi követelményekhez. A berendezés
feladójaként Ön köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről.

A berendezés állapota
Nem szennyezett berendezés

Szennyezett berendezés

Leírás
A berendezést nem használták, vagy ha igen, akkor kizárólag olyan
anyagokkal érintkezett, amelyek nem veszélyesek. Lehet, hogy tesztelték, de
nincsen folyamati vagy termelőberendezéshez csatlakoztatva, és csak
nitrogénnel, héliummal vagy levegővel érintkezett.
A berendezés az ENSZ vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan
harmonizált rendszere, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről
és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK uniós rendelet, illetve az Egyesült
Államok munkahelyi egészségre vonatkozó előírásai (29 CFR 1910.1200, veszély
közlése) által veszélyesnek minősített anyaggal érintkezett.

A berendezést radioaktív anyagokkal, biológiai vagy
fertőző ágensekkel, higannyal, poliklórozott
bifenilekkel (PCB-kkel), dioxinokkal vagy nátriumaziddal használták.

Mentesítenie kell a szennyeződésektől, mielőtt visszaküldhetné nekünk.
A nyilatkozattal (HS2) együtt független bizonyítékot is be kell mutatnia a
szennyeződésmentesítésről (például elemzési tanúsítványt). Tanácsért forduljon
a kapcsolattartójához.

Eljárás
Szerezzen be visszaküldési jogosultságszámot

Részletes leírás

Töltse ki a nyilatkozatot a vákuumberendezések és
részegységek szennyezettségéről – HS2 eljárás

A vákuumberendezés javítása és/vagy szervizelése csak a pontosan és
hiánytalanul kitöltött nyilatkozat beküldése után hajtható végre. A nyilatkozat ki
nem töltése késedelemhez vezet.

Szennyezett a berendezés?

Maradéktalanul tisztítsa meg a berendezést a
veszélyes gázok nyomaitól
Zárja le a berendezés összes be- és kimenetét (azokat
is, amelyekhez a tartozékokat csatlakoztatja).
Helyezze a berendezést vastag polietilén
csomagolásba vagy védőborítás alá.
Nagy a berendezés?
Kicsi a berendezés?
Az aláírt nyilatkozatot (HS2) szkennelje be és küldje el
e-mailben, vagy az eredeti nyilatkozat aláírt másolatát
juttassa el nekünk postán.
A nyilatkozat (HS2) egy példányát adja oda a
szállítónak.
Az eredeti nyilatkozatot átlátszó időjárásálló
zacskóban erősítse a berendezés csomagolásának
külsejére.
A VISSZAKÜLDÉSI JOGOSULTSÁGSZÁMÁT JÓL
LÁTHATÓAN ÍRJA RÁ A BORÍTÉK KÜLSEJÉRE VAGY A
BERENDEZÉS CSOMAGOLÁSÁNAK KÜLSEJÉRE.
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Ezt a számot tőlünk kapja meg.

Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval, és gondoskodjon arról, hogy pontosan
feltüntesse és megjelölje a veszélyt, kitöltse a teherjegyzéket, és a szállítást a
szennyezett/veszélyes anyagok szállítását szabályzó jogszabályoknak
megfelelően intézze. A berendezés feladójaként Ön köteles gondoskodni a
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről.
A veszélyes anyagokkal (például félvezetők melléktermékeivel) szennyezett
berendezéseket nem mindig lehet légi úton szállítani. Kérjen tanácsot a
szállítótól.
Vezessen végig inert tisztítógázt a berendezésen és a nekünk
visszaküldött összes tartozékon. Ha lehet, távolítson el minden
folyadékot és síkosítóanyagot a berendezésből és a tartozékokról.
Szennyezett berendezés esetén használjon vaklezáró karimákat.
Nem szennyezett termék esetén használjon vastag ragasztószalagot.

A berendezést és a tartozékokat biztonságosan rögzítse egy raklaphoz.
Csomagolja megfelelően erős dobozba.
Az aláírt nyilatkozatnak a berendezés előtt kell megérkeznie.

Köteles megmondani a szállítónak, hogy a berendezés szennyezett.
Az eredeti nyilatkozatot megfelelő borítékba helyezze.

