
Declaração de descontaminação / Declaration of Decontamination
(também disponível para download em / see download: www.prominent.com ) 

Com base nas disposições legais e para proteção dos nossos colaboradores e equipamentos de operação, necessitamos 
de uma "Declaração de descontaminação" assinada antes que possamos processar a sua encomenda. 
Certifique-se de que ela está anexada no exterior da embalagem. Caso contrário, não poderemos aceitar o seu 
envio. 
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. 

Endereço de fornecimento: 
Please return your products to: 

ProMinent Brasil 
Central de Atendimento e Vendas 
Rua Alfredo Dumont Villares, 115 
Taboão - CEP 09672-070 - São Bernardo do Campo – SP 
Brasil 

Em caso de questões: 
Please direct your inquiry to: 

Telefone / phone: +55 (11) 4176-0722 

Telefax / fax: +55 11 43 63 2292

atecnica-br@prominent.com 

Tipo de aparelho / Type of instrument/sensor:

Número de série / Serial number:

Dados de processo / Process data

Temperatura [°C] / Temperature [°C]:

Pressão [bar] / Pressure [bar]:

Instruções de aviso sobre o material / 
Mediums and warnings: 

Material / concentração / 
medium / concentration 

N.º CAS / 
Identification 

Inflamável / 
flammable 

Tóxico / 
toxic 

Corrosivo / 
corrosive 

Nocivo para a 
saúde / irritante / 

harmful/irritant 

Outros * / 
other* 

Não classificado 
como perigoso / 

harmless 

Material no processo / 
Process medium 

Material para limpeza 
durante processo / 
Medium for process 

cleaning 

Material para limpeza 
final / 

Returned part 
cleaned with 

Preencher e assinalar a informação aplicável; caso se aplique alguma das instruções de aviso, juntar a ficha de dados de segurança e, se necessário, as regras de 
manuseamento especiais. / 
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions. 

* explosivo; comburente; perigoso para o ambiente; biologicamente perigoso; radioativo /
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive 

Descrição de erros e outros dados / Reason for return:

Dados sobre o remetente / Company data
Empresa / Company:

Parceiro de contato / Contact:

Endereço / Address:

Telefone / Phone:

Telefax / Fax:

E-mail / E-Mail:

O seu número de encomenda /
Your order no: 

"Confirmamos que a presente declaração está completa, que foi preenchida corretamente de acordo com os nossos 
melhores conhecimentos e que as peças devolvidas foram cuidadosamente limpas. Estão assim livres de resíduos 
em quantidades que representem perigo.
Não havendo retorno em 90 dias após o envio do orçamento sobre sua aprovação e ou retirada do equipamento, o 
mesmo será descartado. Estou ciente e aprovo a destruição do equipamento."
“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.

If there is no return within 90 days after sending the quotation for approval and / or removal of the equipment, it will be discarded. I am aware and approve of the 
destruction of the equipment. "

Local, data / Place date Dep. (em caracteres impressos) e assinatura / Company stamp and legally binding signature

Número de notificação: 
Process number: 

Nome / Name:_____________________________________________________________      RG / Ident. No: __________________________________________
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