
Dekontamineringsförklaring / Declaration of Decontamination
(även för nedladdning på / see download: www.prominent.com )

På grund av lagar och föreskrifter och för att skydda våra medarbetare och vår utrustning behöver vi en
underskriven ”dekontamineringsförklaring” innan ordern kan bearbetas.
Denna skall fästas på utsidan av förpackningen. I annat fall kan vi inte ta emot sändningen. 
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.

Leveransadress:
Please return your products to:

ProMinent Doserteknik AB
Södra Hildedalsgatan 10 
417 05 GÖTEBORG
Sweden

Vid frågor:
Please direct your inquiry to:

Telefon / phone: +46 31 65 66 00
Fax / fax:  +46 31 50 89 60 
service@prominent.se

Varningsinformation om mediumet / 
Mediums and warnings:

Medium / 
Koncentration /

medium / 
concentration

CAS-nr. /
Identification

Brandfarlig /
flammable

Giftig /
toxic

Frätande /
corrosive

Hälsovådlig /
/ irriterande /

Harmful / irritant

Övrigt* /
other*

Ej klassificerad 
som farlig /
harmless

Medium i process /
Process medium

Medium för 
processrengöring /
Medium for process 

cleaning

Medium för 
slutrengöring /
Returned part 
cleaned with

Fyll i och kryssa i rätt ruta. Om någon av varningarna stämmer skall säkerhetsdatablad och vid behov speciella hanteringsföreskrifter bifogas. / 
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions.

* explosivt, brandfrämjande, miljöfarlig, biologiskt farligt, radioaktivt /
 explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

Telefon / Phone:
Fax / Fax:
E-post / E-Mail:
Ert ordernummer /
Your order no:

”Vi bekräftar att vi fyllt i denna förklaring fullständigt och sanningsenligt enligt vårt bästa vetande och att 
de återsända delarna rengjorts noga. Dessa är därmed fria från rester i den mån att de inte innebär någon 
fara."
“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.”

Ort, datum / Place date Avdelning (vänligen texta) och underskrift / Company stamp and legally bindingsignature

Meddelandenummer:
Process number:

*

Beskriv felet och lämna övriga uppgifter här / Reason for return:

Uppgifter om avsändaren / Company data

Firma / Company:

Kontaktperson / Contact:

Adress / Address:

Typ av enhet / Type of instrument/sensor:

Serienummer / Serial number:

OBS!      VÄTSKEDEL SKALL VARA VÄL GENOMSKÖLJD MED VATTEN INNAN RETUR!

□ Jag har läst er sekretesspolicy.

http://www.prominent.com
mailto:service@prominent.se
https://www.prominent.se/sv/Sidfot/Integritetspolicy/Integritetspolicy.html
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