
 

  
Oświadczenie o dekontaminacji/ Declaration of Decontamination 
(do pobrania również na/ see download: www.prominent.com) 

     Ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników i regulacje prawne wymagamy - przed rozpoczęciem 
realizacji zamówienia - podpisanego oświadczenia o oczyszczeniu urządzenia. 
Deklarację należy bezwzględnie umieścić na zewnątrz paczki. W przeciwnym razie nie będziemy mogli 
przyjąć przesyłki. 
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. 

 

Adres dostawy: 
Please return your products to: 
 
ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. 
ul.Jagiellońska 2 B 
55-095 Mirków k/Wrocławia 
 

 Pytania należy kierować do: 
Please direct your inquiry to: 

Telefon / phone: +48 71 398 06 07 

Telefaks / fax: +48 71 39 80 629 

serwis@prominent.pl 

 

 
Typ urządzenia / Type of instrument/sensor: 
Numer seryjny / Serial number: 
Dane procesu / Process data 
Temperatura [°C] / Temperature [°C]: 
Ciśnienie [bar] / Pressure [bar]: 

 
Wskazówki ostrzegawcze dot. medium / 
Mediums and warnings: 

 
 Medium / 

stężenie / 
medium / 

concentration 

Nr CAS / 
Identification 

Palne / 
flammable 

Toksyczne 
/ toxic 

Żrące / 
corrosive 

Szkodliwe dla 
zdrowia 

/ drażniące / 
harmful/irritant 

Inne* / 
other* 

Nie sklasyfikowane 
jako niebezpieczne 

/ harmless 

Medium procesowe / 
Process medium 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Medium użyte do 
oczyszczenia / 

Medium for process 
cleaning 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Medium do 
czyszczenia 

ostatecznego / 
Returned part 
cleaned with 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
* wybuchowe; utleniające się; niebezpieczne dla środowiska; stwarzające zagrożenie biologiczne; radioaktywne / * explosive; oxidizing; dangerous for the   
   environment; biological risk; radioactive 
 
 
Proszę zaznaczyć odpowiednie pola w powyższym arkuszu bezpieczeństwa oraz opisać, w razie potrzeby, instrukcję obchodzenia się z 
dozowanym medium / Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions. 

Opis usterek i powody zwrotu / Reason for return: 
 
 

Dane nadawcy / Company data 
Firma / Company: 
Osoba do kontaktu/ Contact: 
Adres / Address: 

 
Telefon / Phone: 
Telefaks / Fax: 
E-mail / E-Mail: 
Wasz nr zlecenia / 
Your order no: 

Niniejszym oświadczamy, że deklaracja została wypełniona w całości i zgodnie z prawdą według naszej 
najlepszej wiedzy, oraz że odsyłane części zostały dokładnie oczyszczone. W związku z tym części nie zawierają 
pozostałości substancji w ilości stwarzającej zagrożenie. 
”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.” 

       _   
  

Miejscowość, data / Place date
 

Dział (drukowanymi literami) i podpis / Company stamp and legally binding signature 

 

Nr procesu: 
Process number: 

□ Zapoznałem się z Polityką prywatności.

https://www.prominent.pl/pl/Stopka/Ochrona-danych/Ochrona-danych.html
http://www.prominent.com
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