
 

  
Prohlášení o dekontaminaci / Declaration of Decontamination 
(rovněž k dispozici ke stažení na webu / see download www.prominent.com) 

Než budeme moct vaši zakázku zpracovat, potřebujeme na základě zákonných předpisů a za účelem ochrany 
našich pracovníků a provozních zařízení podepsané „Prohlášení o dekontaminaci“. 
Toto prohlášení bezpodmínečně umístěte zvnějšku na obal. Neučiníte-li tak, nebudeme moct vaši 
zásilku přijmout. 
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. 

 

Dodací adresa: 
Please return your products to: 

 
ProMinent Dosiertechnik CS, 
spol. s r.o. 

  Fügnerova 567 
  336 01 Blovice 
 

 
V případě dotazů: 
Please direct your inquiry to: 

Telefon / phone:  +420 585 757 011 

Telefax / fax: +420 585 757 023 
info@prominent.cz 

Typ přístroje / Type of instrument/sensor: 
Sériové číslo / Serial number: 
Procesní data / Process data 

Teplota [°C] / Temperature [°C]: 
Tlak [bar] / Pressure [bar]: 

 
Výstražná upozornění k médiu / 
Mediums and warnings: 

 
 Médium / 

koncentrace / 
medium / 

concentration 

 
Číslo CAS / 
Identification 

 
Hořlavý / 

flammable 

 
Toxický / 

toxic 

 
Leptavý / 
corrosive 

Zdraví škodlivý 
/ dráždivý / 

harmful / irritant 

 
Ostatní* / 

other* 

Není klasifikován 
jako nebezpečný / 

harmless 

 
Médium v procesu / 

Process medium 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Médium k procesnímu 
čištění / 

Medium for process 
cleaning 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Médium ke 
konečnému čištění / 

Returned part cleaned 
with 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vyplňte a hodící se zaškrtněte. Platí-li některé z výstražných upozornění, přiložte bezpečnostní list a případně speciální předpisy pro manipulaci. / 
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions. 

* výbušný; podporuje hoření; nebezpečný pro životní prostředí; riziko biologické nákazy; radioaktivní / 
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive 

Popis chyby a ostatní údaje / Reason for return: 
 
 
 

Údaje o odesilateli / Company data 
Firma / Company: 

Kontaktní osoba / Contact: 

Adresa / Address: 

 
Telefon / Phone: 
Telefax / Fax: 
E-mail / E-Mail: 
Vaše číslo zakázky / 
Your order no: 

„Potvrzujeme, že toto prohlášení jsme vyplnili úplně a pravdivě dle nejlepšího vědomí a že díly zasílané 
zpět byly pečlivě očištěny. Neobsahují proto zbytky v nebezpečném množství.“ 
“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.” 

 

 
Obec, datum / Place date  Oddělení (tiskacím písmem) a podpis / Company stamp and legally bindingsignature 

 

Číslo hlášení: 
Process number: 

□ Četl jsem směrnice o ochraně dat.

https://www.prominent.cz/cs/Z%C3%A1pat%C3%AD/Ochrana-%C3%BAdaj%C5%AF/Ochrana-%C3%BAdaj%C5%AF.html
http://www.prominent.com
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