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V zásadě je proto možné provést opravu výhradně u vyčištěných dílů. Dále je nutno připevnit zvnějšku 

na Váš balík bezpečnostní datové listy použitého procesního média a kompletně vyplněné potvrzení 

o dekontaminaci, aby bylo ihned zřejmé, že jde o opravu. Bez splnění těchto předpokladů nelze 

provést zpracování. Nevyčištěný díl bude za dodržení přepravních ustanovení platných pro 

nebezpečné náklady zaslán neofrankovaný odesílateli.  

Jenom tak můžeme chránit lidi a životní prostředí. 

OPRAVA DÍLŮ ZNEČIŠTĚNÝCH MÉDII

Společnost ProMinent disponuje širokým spektrem produktů, které nalézají uplatnění v mnoha průmyslových 

odvětvích. Na základě rozmanitosti námi používaných materiálů jsou naše produkty schopny provádět 

čerpání rozsáhlého spektra procesních médií, z nichž mnohé náleží k nebezpečným chemikáliím. To je na 

jedné straně velkou předností našich produktů – ale současně problémem tehdy, když dojde na téma údržby/

oprav. Pro společnosti ProMinent je však velmi důležité, aby nepřicházeli k úhoně lidé ani životní prostředí.

Pouze Vy jakožto provozovatelé znáte nebezpečné látky, které se používají právě u Vás. Postarejte se 

proto, aby ani provozovatelé logistických služeb ani naši zaměstnanci na příjmu zboží a na oddělení oprav 

nemohli přijít k újmě kvůli zbytkům chemikálií, ať už jakéhokoliv druhu. Pouze Vy ze své každodenní praxe 

víte, jak je možno detoxikovat/zničit/odstranit zbytky Vámi používaných chemikálií v našich produktech. 

OTÁZKA: KTERÉ DÍLY NAPLŇUJÍ POŽADAVEK PRO OZNAČENÍ „ZNEČIŠTĚNO MÉDII“ 
A ČEHO SI JE V TOMTO OHLEDU POTŘEBA VŠÍMAT?

Znečištěnémédii jsou všechny produkty/díly/komponenty, které přišly do styku s procesními médii – ať už 

zvnitřku nebo zvnějšku (znečištění/postříkání pláště), pročež je důležité zbavit nečistot i plášť (např. i regulátor).

PRODUKTY, U NICHŽ DOŠLO KE ZNEČIŠTĚNÍ ZVNĚJŠKU NEBO ZEVNITŘ V DŮSLEDKU 
KONTAKTU S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Zde je důležité, aby čištění proběhlo i ZVNĚJŠKU. Regulátory, armatury a jiné díly jsou často znečištěné 

zaschlými usazeninami nebo stříkanci od chemikálií. Nemůžeme vědět, s jakými médii se dostal do kontaktu 

Váš přístroj. Je zde proto nutno přístroj/aparaturu vyčistit i zvnějšku, abychom mohli provést opravu. 

Nevyčištěné přístroje/aparatury nemůžeme opravovat z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí. 
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ČERPADLA

Pokud čerpadlo nelze úplně vyčistit mytím, je nutno dodatečně demontovat čerpací jednotku a jednotlivé 

díly zbavit nebezpečných látek, které jsou přítomny v rizikovém množství . Pokud by se v této souvislosti 

objevily nějaké potíže, obraťte se se žádostí o radu na oddělení oprav.

MAGNETICKÉ VENTILY

Magnetické ventily se musí řádně omýt. Je nezbytné dbát na to, aby nezůstaly nikde zbytky nebezpečných látek.

SACÍ SOUPRAVY

Sací soupravy je nutno řádně omýt. K úplnému vyprázdnění může být popř. nutno odstranit nožní ventil, 

aby i zde bylo možno odstranit zbytky nebezpečných látek.

PRONAJÍMANÁ ZAŘÍZENÍ / KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ (MONTOVANÁ NA PANELU)

Čištění je třeba provádět i u kompletních zařízení. To i v tomto případě zahrnuje všechny díly znečištěné 

médii. Při provádění čištění nezapomeňte na hadice a sací soupravy. Provozní chemikálie zásadně 

nepřijímáme a není proto povoleno zasílat je zpátky k nám. V případě dotazů ohledně dekontaminace 

zařízení se obraťte se žádostí o radu na oddělení oprav.

PRŮTOKOMĚRY

Průtokoměry je nutno řádně omýt. Je nezbytné dbát na to, aby nezůstaly nikde zbytky nebezpečných látek.

DÁVKOVACÍ VENTILY / NOŽNÍ VENTILY 

Ty je nutno řádně omýt; musejí být přitom odlehčeny pružiny.

SENZORY

Tento bod se týká VŠECH ampérometrických senzorů i senzorů vodivosti. Taktéž redoxních senzorů 

a senzorů pH – tj. i všech skleněných senzorů. Skleněné senzory, jejichž sklo je rozbité/prasklé, 

zpravidla nelze opravit a proto nám je NEZASÍLEJTE zpět. 
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VENTILY PRO UDRŽENÍ TLAKU

Lze je dobře vyčistit pomocí otevření regulačního šroubu a tím odlehčení pružin.

POŠKOZENÉ CHLORDIOXIDOVÉ REAKTORY

V žádném případě je neposílejte zpět bez předchozí zprávy. Jde o velmi složité téma, protože i navzdory 

omytí chlordioxid, který difunduje do materiálu stěny reaktoru, neustále zase difunduje do prostoru. 

Před zasláním zpět zkontaktujte oddělení oprav a prodiskutujte další postup. 


