Rapor no.:
Process number:

Dekontaminasyon beyanı / Declaration of Decontamination
(Dekontaminasyon beyanı / see download: www.prominent.com)

Yasal düzenlemeler nedeniyle ve çalışanlarımızın ve işletme tesislerimizin korunması amacıyla, siparişinizin
işlenmesinden önce tarafınızdan imzalı bir “Dekontaminasyon beyanı” almamız gerekmektedir.
Bu beyanı paketin dış kısmına mutlaka iliştirin. Aksi halde gönderiniz kabul edilmeyecektir.
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.

Gönderim adresi:

Sorular için:

Please return your products to:

Please direct your inquiry to:

ProMinent Dozaj Teknikleri Ltd.
Şti. Şerifali Mah. Bayraktar Bulv.
Dergah Sok. No3: Kat:1
34774 Ümraniye, İstanbul,
Türkiye

Telefon / phone: +90 216 415-9980
Faks / fax: +90 216 415-9989
info-tr@prominent.com

Cihaz tipi / Type of instrument/sensor:
Seri numarası / Serial number:
Proses verileri / Process data
Sıcaklık [°C] / Temperature [°C]:
Basınç [bar] / Pressure [bar]:
Madde hakkında uyarılar /
Mediums and warnings:
Madde / konsantrasyon
CAS no. /
/ medium /
Identification
concentration

Tutuşur /
flammable

Zehirli / toxic

Aşındırıcı /
corrosive

Sağlığa zararlı
/ tahriş edici /
harmful/irritant

Diğer* / other*

Tehlikeli olarak
sınıflandırılmamıştır
/ harmless

Prosesteki madde /
Process medium
Proses temizliği
için madde /
Medium for
process cleaning
Nihai temizlik için
madde /
Returned part
cleaned with

Doldurun ve ilgili kısımları işaretleyin; uyarılardan biri söz konusu ise, güvenlik bilgi formunu ve ger. özel kullanım hükümlerini ekleyin. / Please
tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions.

* patlayıcı; yangın çıkarıcı; çevreye zararlı; biyolojik açıdan tehlikeli; radyoaktif /
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

Hata açıklaması ve diğer bilgiler / Reason for return:

Gönderici bilgileri / Company data
Firma / Company:
Yetkili kişi / Contact:
Adres / Address:

Telefon / Phone:
Faks / Fax:
E-posta / E-Mail:
Sipariş numaranız /
Your order no:

“Mevcut beyanın, bildiğimiz kadarıyla gerçeğe uygun şekilde eksiksiz olarak doldurulmuş olduğunu ve geri
gönderilen parçaların dikkatlice temizlendiğini beyan ederiz. Bu parçalar, tehlikeye neden olacak miktardaki
artıklardan arındırılmıştır.”
”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.”

Yer, tarih / Place date

_
Dep. (lütfen büyük harfle belirtin) ve imza / Company stamp and legally binding signature

