
Prohlášení o kontaminaci vakuového zařízení a součástí – postup HS1 

Než budete vracet své zařízení, musíte nás varovat, pokud mohou být látky vámi používané (a produkované) v zařízení nebezpečné. Tato informace je 
zásadně důležitá pro bezpečnost našich zaměstnanců a všech účastníků zapojených do příslušných činností. Také je určující pro výběr postupů 
využívaných při servisních úkonech na zařízení. Než odešlete zařízení, vyplňte prohlášení (HS2) a pošlete nám je. Upozorňujeme, že toto prohlášení je 
určeno pouze k internímu použití a nemá žádný vztah k místním, národním ani mezinárodním požadavkům týkajícím se bezpečnosti nebo životního 
prostředí. Jste v roli osoby nabízející zařízení k přepravě, a proto je vaší odpovědností zajistit shodu s příslušnými právními předpisy. 

Stav zařízení Popis 

Nekontaminované zařízení 
Zařízení nebylo používáno nebo bylo používáno s látkami, které nejsou 
nebezpečné. Mohlo být zkoušeno, ale nebylo připojeno k žádnému procesu 
nebo výrobnímu zařízení, a bylo vystaveno pouze působení dusíku. 

Kontaminované zařízení 

Zařízení bylo používáno s jakýmikoli látkami klasifikovanými jako nebezpečné 
podle Globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování 
chemických látek a směsí (GHS), nařízení EU č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí (CLP) nebo zákona o bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví (OSHA) 29CFR1910.1200. 

Zařízení bylo používáno s radioaktivními látkami, 
biologickými/infekčními činidly, rtutí, 
polychlorovanými bifenyly (PCB), 
dioxiny nebo azidem sodným. 

Než nám zařízení zašlete, musíte je dekontaminovat. 
Spolu s prohlášením (HS2) nám musíte zaslat nezávislý doklad o dekontaminaci 
(například osvědčení o analýze). Vaše kontaktní osoba vám může potřebné rady 
poskytnout telefonicky. 

Postup Podrobný popis 
Vyžádejte si číslo oprávnění k vrácení Kontaktujte nás, toto číslo vám poskytneme. 

Vyplňte Prohlášení o kontaminaci vakuového 
zařízení a součástí (HS2) 

Opravu a/nebo servisní úkon vakuového zařízení bude možné provést, pouze 
když se zařízením poskytnete přesné a úplné prohlášení. Nevyplnění prohlášení 
bude mít za následek zdržení. 

Je vaše zařízení kontaminované? 

Musíte kontaktovat svého přepravce a zajistit, aby bylo řádně klasifikováno 
příslušné nebezpečí, aby bylo vybavení řádně označeno, deklarováno a odesláno, 
v souladu s příslušnými zákony upravujícími přepravu 
kontaminovaných/nebezpečných materiálů. Jste v roli osoby nabízející zařízení 
k přepravě, a proto je vaší odpovědností zajistit shodu s příslušnými právními 
předpisy. 
Zařízení kontaminované nebezpečnými látkami, například vedlejšími produkty 
vznikajícími při výrobě polovodičů, nemusí být vhodné k letecké přepravě. 
V takovém případě požádejte o radu svého přepravce. 

Odstraňte všechny stopy nebezpečných plynů 
Zařízení a veškeré příslušenství, které nám budete zasílat, je třeba 
pročistit inertním plynem. Kde je to možné, vypusťte veškeré kapaliny a 
všechna maziva ze zařízení i z příslušenství. 

Utěsněte všechny vstupní a výstupní otvory v zařízení 
(včetně těch, kde bylo upevněno příslušenství) 

V případě kontaminovaného zařízení použijte zaslepovací příruby. 

V případě nekontaminovaného produktu použijte silnou lepicí pásku. 

Zabalte zařízení do pytle nebo fólie ze silného 
polyethylenu. 
Je vybavení velké? Připevněte zařízení a jeho příslušenství k bezpečné paletě. 

Je vybavení malé? Zabalte je do vhodné pevné krabice. 

Naskenujte originál prohlášení (HS2) s podpisem a 
pošlete nám je e-mailem nebo kopii poštou. 

Prohlášení musíme obdržet dříve než zařízení a musí být podepsané. 

Kopii prohlášení (HS2) předejte také přepravci. Pokud je zařízení kontaminované, musíte o tom informovat přepravce. 

Upevněte originál prohlášení v průhledném obalu 
odolném proti povětrnostním podmínkám na vnější 
stranu obalu se zařízením. 

Zavřete originál prohlášení do vhodné obálky. 

ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ K VRÁCENÍ ZAŘÍZENÍ NAPIŠTE 
ZŘETELNĚ NA VNĚJŠÍ STRANU OBÁLKY NEBO NA 
VNĚJŠÍ STRANU OBALU SE ZAŘÍZENÍM. 
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