Certificado de descontaminação
/// IKA equipamento
Por favor, tenha em consideração que, por motivo de segurança, não será possível processar o seu reparo sem este certificado de
descontaminação completo.

Dados do cliente
comprado de:

IKA

distribuidor:

Empresa

País

Pessoa para contacto

Telefone

Dept./Lab. N.o

E-mail

Rua

NIF

Dados da máquina
Nome do produto

N.o de série

Motivo da devolução

Substâncias usadas com o dispositivo:

Declaração legal obrigatória
1. A resp. parte da máquina IKA foi cuidadosamente limpa e isenta do material/substâncias remanescentes antes de ser devolvida à IKA.
2. Até onde é possível, declaramos, por este meio, que o material/substâncias remanescentes não são prejudiciais nem perigosos para o pessoal da
IKA encarregue de manusear a máquina.
3. Uma limpeza posterior a realizar pela IKA com agentes de limpeza convencionais é inofensiva e não terá consequências perigosas
(por ex. reações químicas).
4. A declaração relativa aos itens 2 e 3 é feita de acordo com os nossos mais recentes conhecimentos e tendo em conta a nossa obrigação de cuidado.
5. Uma segunda assinatura é solicitada à pessoa responsável pelo estado das mercadorias imediatamente antes da devolução.
6. O cliente con rma que as mercadorias devolvidas não acarretam qualquer perigo de contaminação bacteriológica, viral, química ou radioactiva.
7. O abaixo-assinado está autorizado a entregar esta declaração em nome da empresa representada.
8. O cliente está consciente do facto de que é responsável perante o consignatário por quaisquer danos causados por informações incompletas ou incorretas.

Carimbo da empresa

Data

Assinatura

IKA-Werke GmbH & Co. KG | Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany | web: www.ika.com
Tel.: +49 7633 831-202 / 139 | Free Hotline: 00 8000 4524 357 | Fax: +49 7633 831-909 | eMail: service@ika.de

Segunda assinatura

Instruções de embalagem
/// Equipamentos: Laboratório e Analítico

Por favor, preencha o certificado de
descontaminação.

Empacotar o equipamento, se possível,
na caixa original e posteriormente na
embalagem de envio.

Empacotar o material de forma
segura. Colocar o certificado de
descontaminação completo dentro da
caixa.

The instrument in this package will not cause
any danger due to bacteriological, virological,
chemical or radioactive contamination.

NO
DANGER

O material contido nesta embalagem não
causa nenhum risco de contaminação
bacteriológica, virológica, química ou radioativa
Decontamination Certificate attached

Coloque os documentos na embalagem
do correio. Cole o adesivo “NO
DANGER“ na caixa de maneira visível.

Certificado de contaminação incluso
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Instruções de embalagem
/// Equipamento de processos

Por favor, preencha o certificado de
descontaminação.

Empacotar o material dentro de uma caixa
de papelão ou madeira, dependendo
do tamanho, transportar em um pallet
e colocar uma cópia do certificado de
descontaminação.

Coloque a nota de envio e o certificado
de descontaminação dentro de um
plastico ou envelope resistente cole
com o adesivo “No Danger“ na parte de
fora da caixa, onde possa ser visualizado
facilmente.

The machine in this package has been cleaned
before dispatch and does not mean any danger
due to bacteriological, virological, chemical or
radioactive contamination.

NO
DANGER

A máquina dentro desta embalagem foi
limpa antes de ser despachada e não causa
nenhum risco de contaminação bacteriológica,
virológica, química ou radioativa.
Decontamination Certificate attached
Certificado de Descontaminação incluso
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