Ilmoitusnumero:
Process number:

Dekontaminaatioilmoitus / Declaration of Decontamination
(myös ladattavissa osoitteesta/ see download: www.prominent.com)

Lakimääräysten nojalla sekä työntekijöidemme ja toimitilojemme suojelemiseksi tarvitsemme allekirjoitetun
dekontaminaatioilmoituksen, ennen kuin pystymme käsittelemään toimeksiantoasi.
Kiinnitä ilmoitus ehdottomasti pakkauksen ulkopuolelle. Muuten emme voi ottaa lähetystäsi vastaan.
Because of legal regulations and for the safety of our employees and operation equipment, we need the “declaration of decontamination”,
with your signature, before your order can be handled.
Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging. Otherwise we can not accept your shipment.

Toimitusosoite:

Lisätietoja:

ProMinent Finland Oy
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki
Finland

Puhelin / phone:

Please direct your inquiry to:

Please return your products to:

Faksi / fax: +3589 4777 8947
prominent@prominent.fi

Laitetyyppi / Type of instrument/sensor:
Sarjanumero / Serial number:
Prosessitiedot / Process data
Lämpötila [°C] / Temperature [°C]:
Paine [bar] / Pressure [bar]:
Aineeseen liittyvät varoitukset /
Mediums and warnings:
Aine / pitoisuus /
medium /
concentration

CAS-numero /
Identification

Syttyvä /
flammable

Myrkyllinen /
toxic

Syövyttävä /
corrosive

Terveysvaara
/ ärsyttävä /
Harmful / irritant

Muuta* /
other*

Ei luokiteltu
vaaralliseksi /
harmless

Prosessissa
käytettävä aine /
Process medium
Prosessipuhdistukse
en käytettävä aine /
Medium for process
cleaning
Loppupuhdistukseen
käytettävä aine /
Returned part
cleaned with

Täytä ja rastita sopiva vaihtoehto; jos aineeseen liittyy varoituksia, liitä mukaan käyttöturvallisuustiedote ja tarvittaessa erityiset käsittelyohjeet. /
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions.

* räjähtävä; hapettava; ympäristölle vaarallinen; biologinen vaara; radioaktiivinen /
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

Vian kuvaus ja muut tiedot / Reason for return:

Lähettäjän tiedot / Company data
Yritys / Company:
Yhteyshenkilö / Contact:
Osoite / Address:

Puhelin / Phone:
Faksi / Fax:
Sähköposti / E-Mail:
Toimeksiantonumerosi /
Your order no:

”Vakuutamme, että tämä ilmoitus on täytetty täydellisesti parhaan tietämyksemme mukaan ja
totuudenmukaisesti ja että takaisin lähetetyt osat on puhdistettu huolellisesti. Näin ollen osissa ei ole
kemiallisia jäämiä vaaraa aiheuttavissa määrin.”
“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.”

□ Olen lukenut tietosuojadirektiivit ja hyväksyn ne.
Paikka, päiväys / Place date

Osasto (painokirjaimin) ja allekirjoitus / Company stamp and legally bindingsignature

