


Medium:
Process medium:

Čím dočištěno:
Finally cleaned with:

Médium / Koncentrace
Medium / Concentration

Dodací adresa / Shipping address: 
TURCK s.r.o. 
Zákaznický servis / Customer service
Na Brně 2065
500 06 Hradec Králové  

S dotazy se prosím obraťte na:
Please direct your inquiry:
Tel.:  +420 495 518 766
Fax: +420 495 518 767
E-Mail:  turck-cz@turck.com

Prohlášení o očištění od nebezpečných 
látek / Popis chyby
Declaration of Decontamination / 
Error description
Z důvodu právních předpisů (Německý zákon o bezpečnosti práce § 3) a pro bezpečnost našich 
zaměstnanců a provozního zařízení, je potřeba úplně vyplnit a podepsat toto „Prohlášení o očištění 
od nebezpečných látek“ předtím, než bude vaše zakázka vyřízena.

Because of legal regulations (German occupational safety act § 3) and for the safety of our employees 
and operating equipment, you need to fill in this “Declaration of Decontamination“ completely and 
sign it, before your order can be handled.

Připojte prosím tento dokument dobře čitelný k reklamovanému výrobku
Please attach this document well readable and protected against wet outside the 
packaging.

Zařízení/typ senzoru / Device/sensor type:

Seriové číslo / Serial number:

Identifikační číslo / Ident No.:

Oblast použití / Application area:

* Použijte tuto kolonku k uvedení ostatních upozornění neuvedených výše. Například výbušné, oxidující, nebezpečné pro životní prostředí, biologické riziko.
* Use this rubrique to indicate warnings other than those mentioned above. For example explosive, oxidizing, dangerous for the environment, biological risk, 

radioactive.

Zařízení nebylo použito v životu nebezpečných médiích. / The device was not applied in media dangerous to health.
Nejsou nutná zvláštní bezpečnostní opatření. / Special security measures are not necessary.
Následující bezpečnostní opatření jsou nezbytná, pokud jde o zbytek kapalin, oplachovací média a odpad (bezpečnostní list zaslat předem):
The following security measures are necessary regarding residual liquids, rinsing media and disposal (safety data sheet to be send in advance):

Popis chyby / Error description:

Zpáteční adresa / Return address:
Společnost / Company:

Kontaktní osoba / Contact person:
Ulice / Street:

Město / Place:

Tel.:
Fax:

E-Mail:
Číslo / Number RMA:

Tímto potvrzujeme, že toto „Prohlášení o očištění od nebezpečných látek“ bylo vyplněno s nejvyšší pozorností a všechny vrácené díly 
jsou pečlivě očištěny.
We hereby confirm that this “Declaration of Decontamination“ has been filled in to the best of our knowledge and that the returned parts 
are carefully cleaned.

Místo, datum Jméno / oddělení   Podpis
Place, date Name / department Signature

Upozornění na médium / Warnings on medium

hořlavý
flammable

toxický
toxic

žíravý
corrosive

škodlivý/
dráždivý
harmful/ 
irritant

ostatní*
other*

neškodný
harmless

Čím čištěno:
Cleaned with:

radioaktivní
radioactive
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