
Szennyeződés mentesítési nyilatkozat / Declaration of Decontamination
(letölthető itt / see download: www.prominent.com )

A törvény előírásai alapján, valamint munkatársaink és üzemi berendezéseink védelme érdekében még
megbízása feldolgozásának megkezdését megelőzően szükségünk van az aláírt "Szennyeződés mentesítési 
nyilatkozatra". 
Feltétlenül helyezze el azt a csomagolás külsején. Máskülönben nem áll módunkban átvenni a 
küldeményét.
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. 

Szállítási cím: 
Please return your products to: 

Íves u. 2. 
Győr 9027
Hungary

Kérdés esetén: 
Please direct your inquiry to: 

Telefon / phone: +36 96 511 400

Telefax / fax: +36 96 32 99 81 

prominent@prominent.hu

A készülék típusa / Type of instrument/sensor: 
Sorozatszám / Serial number: 
Foyamatadatok / Process data 

Hőmérséklet[°C] / Temperature [°C]:  
Nyomás [bar] / Pressure [bar]: 

Az anyagra vonatkozó figyelmeztetések / 
Mediums and warnings: 

Anyag / 
koncentráció /

medium / 
concentration

CAS-sz. /
Identification

Gyúlékony /
flammable

Mérgező /
toxic

Maró /
corrosive

Egészségkár /
irritáló /

harmful/irritant

Egyéb* /
other*

Nincs 
veszélyesként 

besorolva /
harmless

Anyag a folyamatban /
Process medium

Anyag a 
folyamattisztításhoz /
Medium for process 

cleaning

Anyag a végtisztításhoz /
Returned part cleaned 

with

Töltse ki és karikázza be a megfelelő választ; amennyiben vonatkozik az anyagra az egyik figyelmeztetés, mellékelje a biztonsági adatlapot és 
szükség esetén a különleges kezelési előírásokat. / 
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions. 

* robbanékony; tűzveszélyes; környezetre ártalmas; biológiailag veszélyes; rádióaktív/
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

Hibaleírás és egyéb adatok / Reason for return: 

A feladóra vonatkozó adatok / Company data 
Cég / Company:  

Kapcsolattartó / Contact:  

Cím / Address:

Telefon / Phone: 
Telefax / Fax: 
Email / E-Mail: 
Az Ön megbízásszáma / 
Your order no:

"Igazoljuk, hogy a mellékelt nyilatkozatot hiánytalanul, legjobb lelkiismeretünk szerint, a valóságnak megfelelően 
töltöttük ki, és hogy a visszaküldött alkatrészeket gondosan megtisztítottuk. Így azokon nincsenek veszélyt okozó 
maradványok."
“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.”

Helység, dátum / Place date Oszt. (kérjük, hogy nyomtatott betűkkel írjon) és aláírás / Company stamp and legally bindingsignature

Üzenet száma:
Process number:

□ Az adatvédelmi rendelkezéseket elolvastam és egyetértek azokkal.

http://www.prominent.com
mailto:prominent@prominent.hu
https://www.prominent.hu/hu/Footer/Adatv%C3%A9delem/Adatv%C3%A9delem.html
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