
Forurensningserklæring for vakuumutstyr og -komponenter – Prosedyre HS1 

Før du returnerer utstyret, må du varsle oss dersom de stoffene du har brukt (og produsert) i utstyret, kan være farlige. Disse opplysningene er en 
forutsetning for sikkerheten til våre ansatte og alle involverte parter, og de vil være avgjørende for prosedyrene ved service på ditt utstyr. Fyll ut 
erklæringen (HS2) og send den til oss før du sender utstyret. Det er viktig å merke seg at denne erklæringen bare er bestemt for intern bruk, og den  
har ingen forbindelse med lokale, nasjonale eller internasjonale krav til transportsikkerhet eller miljø. Som avsender av utstyret for transport er  
du ansvarlig for å sikre samsvar med gjeldende lovverk. 

Utstyrets tilstand Beskrivelse 

Ikke forurenset utstyr 
Utstyret har ikke vært brukt, eller det bare har vært brukt med ufarlige 
stoffer. Det kan ha blitt testet, men ikke koblet til noen prosess eller 
produksjonsutstyr, og kun eksponert for nitrogen, helium eller luft, 

Forurenset utstyr 

Utstyret har vært brukt med substanser som er klassifisert som farlige ifølge FNs 
globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS), 
EU-direktiv nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og pakking (CLP) eller 
Occupational Safety and Health regulations i USA (29CFR1910.1200, Hazard 
Communication). 

Utstyret har vært brukt med radioaktive stoffer, 
biologiske eller smittefarlige midler, kvikksølv, 
polyklorinerte bifenyler (PCB), dioksiner eller 
natriumazid. 

Utstyret må dekontamineres før det returneres til oss. 
Du må sende uavhengig bevis på dekontaminering (f.eks. en sertifisert analyse) 
til oss sammen med erklæringen (HS2). Ring kontaktpersonen din for å få råd. 

Prosedyre Detaljbeskrivelse 
Få et returautorisasjonsnummer Kontakt oss for å få dette nummeret. 

Fullstendig forurensningserklæring for 
vakuumutstyr og -komponenter (HS2) 

Reparasjon av og/eller service på vakuumutstyr kan bare utføres hvis en 
nøyaktig og fullstendig erklæring er innsendt. Manglende utfylling fører til 
forsinkelse. 

Er utstyret forurenset? 

Du må kontakte speditøren for å sikre riktig klassifisering av faren, merking, 
beskrivelse og forsendelse av utstyret i samsvar med gjeldende lover for 
forsendelse av forurensede/farlige materialer. Som avsender av utstyret for 
transport er du ansvarlig for å sikre samsvar med gjeldende lovverk. 
Utstyr som er kontaminert med visse farlige materialer, som f.eks. 
halvleder-biprodukter, vil muligvis ikke være egnet for luftfrakt – kontakt  
din speditør for veiledning. 

Fjern alle spor av farlige gasser 
Send en inert gass gjennom utstyret og alt tilbehør som skal returneres 
til oss. Tøm om mulig all væske og alle smøremidler fra utstyret og dets 
tilbehør. 

Forsegl alle inntak og utløp på utstyret  
(inkludert der tilbehør har vært tilkoblet) 

Bruk blindflenser på forurenset utstyr 

Bruk kraftig tape på produkter som ikke er forurenset 

Forsegl utstyret i en tykk pose eller et tykt ark 
av polyeten/polyetylen. 
Er utstyret stort? Fest utstyret og tilbehøret med stropper på en sikker pall 

Er utstyret lite? Pakk det i en egnet, kraftig kasse 

Skann den originale erklæringen (HS2) med signatur 
og send den på e-post eller send en kopi i posten  
til oss. 

Erklæringen må ankomme før utstyret, og må være signert. 

Gi speditøren en kopi av erklæringen (HS2). Du må informere speditøren dersom utstyret er kontaminert. 

Fest den originale erklæringen på utsiden av 
utstyrspakken i en gjennomsiktig, værsikker pose. 

Den originale erklæringen forsegles i en egnet konvolutt 

SKRIV RETURAUTORISASJONSNUMMERET TYDELIG PÅ 
UTSIDEN AV KONVOLUTTEN ELLER PÅ UTSIDEN AV 
UTSTYRSPAKKEN. 
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