Έντυπο επαλήθευσης πελάτη για ασφαλή χειρισμό, χρήση και
αποθήκευση προϊόντων που περιέχουν υδρίδιο του πυριτίου (SiH)
Όνομα πελάτη (η “Εταιρεία”):
Τοποθεσία πελάτη
Αντιπρόσωπος πελάτη:
Προϊόν(τα) Dow:
Sold-to number:
Ship-to/end-user number:
Σημείωση: Το παρόν έντυπο επαλήθευσης, αφού συμπληρωθεί και εγκριθεί, θα επιτρέπει
στην εταιρεία σας να αγοράζει τα ενδεδειγμένα προϊόντα της Dow που περιέχουν SiH.
Εάν, στο μέλλον, η εταιρεία σας αγοράζει διαφορετικά προϊόντα που περιέχουν SiH,
συμφωνείτε να εξασφαλίσετε ότι θα ισχύουν οι ίδιες προφυλάξεις και τρόποι αντιμετώπισης
και ότι οι εργαζόμενοί σας θα γνωρίζουν τους κινδύνους κάθε προϊόντος.
_____________________________________________________________________
Αυτό το έντυπο θα βοηθήσει τη Dow και εσάς, τον πελάτη μας, στον έλεγχο των
τεχνικών σας γνώσεων σχετικά με προϊόντα που περιέχουν υδρίδιο του πυριτίου (SiH)
και της πρόθεσής σας να ενημερώνετε τους εργαζομένους σας σχετικά με τον ασφαλή
χειρισμό και τα χαρακτηριστικά αντίδρασης των λειτουργικών υλικών που περιέχουν
SiH. Βάσει αυτού του ελέγχου, η Dow μπορεί να συστήσει τη συμμετοχή σας σε
πρόγραμμα πρόσθετης κατάρτισης για τον ασφαλή χειρισμό προϊόντων.
Αποδέχεστε ότι αυτός ο έλεγχος δεν αποτελεί εκτενή αξιολόγηση των εγκαταστάσεών
σας και ότι δεν θα θεωρηθεί επιθεώρηση της ποιότητας των εγκαταστάσεων,
περιβαλλοντική επιθεώρηση ή επιθεώρηση ασφαλείας. Αποδέχεστε ότι τόσο η
κατανόηση όλων των νομικών προϋποθέσεων για τις εγκαταστάσεις σας όσο και ο
εντοπισμός και η διόρθωση όλων των εφαρμόσιμων ανεπαρκειών αποτελεί δική σας
ευθύνη.
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Βάλτε ένα τικ για κάθε θέμα που ελέγξατε και γνωστοποιήσατε σε όλους τους
εργαζομένους σας που χειρίζονται την επεξεργασία αυτών των υλικών.
A _____ Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού προϊόντος (SDS) για κάθε προϊόν που
σας ενδιαφέρει.
B _____ Φυλλάδιο “Ασφαλής χειρισμός πολυσιλοξανών που περιέχουν υδρίδιο του
πυριτίου” της Dow. Στο εξής αναφέρεται ως “Φυλλάδιο ασφαλούς
χειρισμού”

Ασφαλής χειρισμός προϊόντων που περιέχουν SiH
Περιγραφή κινδύνων για την υγεία
1. Μετά την ανάγνωση του SDS και της ενότητας “Περιγραφή” του φυλλαδίου
ασφαλούς χειρισμού, έχετε κατανοήσει επαρκώς τον ορισμό καθώς και τους
κινδύνους για την υγεία μιας σιλοξάνης με υδρίδιο του πυριτίου ή SiH όπως
χρησιμοποιείται σε αυτά τα έγγραφα;
ΝΑΙ_____ΟΧΙ______
Χημική αντιδραστικότητα
2. Κατά τις εργασίες σας διατηρείτε τα προϊόντα στους αρχικούς τους περιέκτες;
ΝΑΙ_____ μεταβείτε στην ερώτηση 10; Όχι – προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση.
3. Έχετε ελέγξει αν τα υλικά που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μπορούν να
αντιδράσουν ή να μην είναι συμβατά με τα προϊόντα που περιέχουν SiH, και αν
λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις προς αποφυγή μη ηθελημένης ανάμιξης ή
έκθεσης σε αυτά τα υλικά;
ΝΑΙ_____ΟΧΙ______
4. Εάν ασχολείστε με την αντίδραση, τη χημική επεξεργασία ή την τροποποίηση των
προϊόντων που περιέχουν SiH, γνωρίζετε τον τύπο αντιδράσεων που θα προκύψει
κατά την επεξεργασία και τι κινδύνους μπορούν να προκαλέσουν αυτές οι
αντιδράσεις;
ΝΑΙ_____ΟΧΙ____ Αν ναι, περιγράψτε με συντομία:_________________________
__________________________________________________________________
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Σχεδίαση εξοπλισμού
5. Βασιζόμενοι στη γνώση σας για αυτά τα υλικά, έχετε λάβει υπόψη σας πιθανούς
κινδύνους και έχετε εφαρμόσει ελέγχους για να περιορίσετε αναγνωρισμένους
κινδύνους; (Παράδειγμα: συστήματα εξαερισμού, έκλυσης, αδρανοποίησης,
συνέχειας, γείωσης, ψύξης, περιέκτες και δοχεία με εξαερισμό, κλπ.)
ΝΑΙ_____ΟΧΙ____ Αν ναι, πότε ολοκληρώθηκαν;___________________________
_____________________________________________________________________
Διαδικασίες λειτουργίας
6. Μετά από προσεκτικό έλεγχο της ενότητας “Διαδικασίες λειτουργίας” του οδηγού
ασφαλούς χειρισμού και επιτόπιο έλεγχο της επεξεργασίας από ή με το προσωπικό
λειτουργίας, έχετε ελέγξει τις διαδικασίες λειτουργίας για να διασφαλίσετε ότι
περιλαμβάνονται οι ειδικοί τρόποι αντιμετώπισης προϊόντων που περιέχουν SiH;
ΝΑΙ _____ ΟΧΙ____
7. Διαθέτετε διαδικασίες καθαρισμού του εξοπλισμού για την ελαχιστοποίηση της
μόλυνσης και της ανεπιθύμητης παραγωγής αερίου υδρογόνου κατά τον καθαρισμό;
ΝΑΙ_____ ΟΧΙ____
Συσκευασία
8. Αν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο περιέκτη, χρησιμοποιείτε μόνο καθαρούς, μη
γυάλινους περιέκτες με καπάκια με εξαερισμό που αποτρέπουν τη συμπίεση;
ΝΑΙ_____ΟΧΙ______
Προστασία από πυρκαγιά
9. Έχετε ελέγξει την ενότητα “Προστασία από πυρκαγιά” του φυλλαδίου ασφαλούς
χειρισμού και το SDS του προϊόντος και έχετε εξετάσει τις τοποθεσίες αποθήκευσης,
τους τεχνικούς ελέγχους και άλλα μέτρα προστασίας από πυρκαγιά όπως
περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα;
ΝΑΙ ___ ΟΧΙ____
10. Έχετε προσδιορίσει τους σωστούς παράγοντες και διαδικασίες πυρόσβεσης που θα
χρησιμοποιήσετε με τα υλικά που περιέχουν SiH σε περίπτωση πυρκαγιάς;
ΝΑΙ ___ ΟΧΙ____
Περιβαλλοντικά θέματα και απόρριψη
11. Μετά τον έλεγχο του φυλλαδίου ασφαλούς χειρισμού και του SDS, έχετε εσείς (ή
συμβαλλόμενο τρίτο μέρος) προσδιορίσει κατάλληλη μέθοδο για την αντιμετώπιση
διαρροών των συγκεκριμένων προϊόντων που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε;
ΝΑΙ____ ΟΧΙ______
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12. Γνωρίζετε τις σωστές διαδικασίες απόρριψης αποβλήτων που θα χρησιμοποιήσετε
με τα υλικά που περιέχουν SiH συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών μεταφοράς
και των μολυσμένων στοιχείων επεξεργασίας (όπως στουπιά, διαλύτες, περιέκτες
μεταφοράς, κλπ) και σκοπεύετε να εφαρμόσετε αυτές τις διαδικασίες;
ΝΑΙ ___ ΟΧΙ______
Επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο της Dow για περισσότερη βοήθεια
ή εξηγήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ασφαλούς χειρισμού και του στόχους των υλικών
με SiH; Ναι____ Όχι____
Η εταιρεία πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται και οι περιγραφές που γίνονται
σε αυτό το έντυπο είναι αληθείς και ακριβείς. Η εταιρεία αποδέχεται να ακολουθεί τις
συστάσεις για ασφαλή χειρισμό των προϊόντων που περιέχουν SiH και να παρέχει
επαρκή κατάρτιση στους εργαζομένους της και σε οποιουσδήποτε άλλους χρήστες αυτού
του υλικού, όπως τους ανάδοχους, για τον ασφαλή χειρισμό προϊόντων που περιέχουν
SiH ως τμήμα των λειτουργιών της εταιρείας.
Είμαι εγκεκριμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας.
______________________________
_______________________________
Υπογραφή του εγκεκριμένου αντιπροσώπου
Εκτύπωση ονόματος
______________________________
Τίτλος

_______________________________
Ημερομηνία
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