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Asiakastodistuslomake silaania (SiH) sisältävien tuotteiden turvallista 
käsittelyä, käyttöä ja varastointia varten 

 
Asiakkaan nimi (”yritys”):  
 
Asiakkaan sijaintipaikka 
 
Asiakkaan edustaja:  
 
Dow -tuote/tuotteet:  
 
Sold-to number: 
 
Ship-to/end-user number: 
 
 
Huom: Kun tämä todistuslomake on täytetty ja hyväksytty, yrityksesi voi sen avulla hankkia 
osoitettuja SiH:ta sisältäviä Dow -tuotteita.  Jos yrityksesi myöhemmin hankkii muita SiH:ta 
sisältäviä tuotteita, sinun on vakuutettava, että samat turvatoimet ja huomioon otettavat seikat ovat 
voimassa ja että työntekijäsi ovat tietoisia kunkin tuotteen riskeistä.   
 
_____________________________________________________________________ 
 
Tämä kaavake auttaa Dow ia ja sinua, asiakastamme, kartoittamaan teknisen tuntemuksesi silaania 
sisältävistä (SiH) tuotteista sekä suunnitelmiasi toteuttaa viestintä työntekijöidesi kanssa 
SiH-toimintamateriaalien turvallisesta käsittelystä ja reaktiivisesta luonteesta.  Tähän katsaukseen 
pohjautuen Dow saattaa suositella, että osallistut tuotteen turvallista käsittelyä koskevaan 
lisäkoulutukseen.  
 
Hyväksyt, että tämä kartoitus ei ole toimintojen ja tilojesi kattava arviointi, eikä sitä voida pitää 
paikan laatuvaatimus-, ympäristö- eikä turvallisuustarkastuksena. Hyväksyt, että kaikkien tilojesi 
lakisääteisten vaatimusten ymmärtäminen on vastuullasi samoin kuin kaikkien mahdollisten 
puutteiden havaitseminen ja korjaaminen. 
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Merkitse jokainen kartoitettu ja näiden aineiden käsittelyprosessiin osallistuville 
työntekijöille selitetty kohta.    

 
A _____ Tuotteen aineturvallisuustietolehtinen, SDS jokaiselle mahdollisesti hankittavalle 

tuotteelle.  
 
B _____ “Silaania sisältävän polysiloksaanin turvallinen käyttö” Dow in   
               esite.  Tästä eteenpäin kutsutaan nimellä “Turvallista käsittelyä koskeva esite” 

 
Silaania (SiH) sisältävien tuotteiden turvallinen käsittely 

 
Terveysriskien kuvaus  

1. Ymmärrätkö luettuasi SDS:n ja “Kuvaus”-osion Turvallista käsittelyä koskevasta esitteestä 
riittävän hyvin määritelmän samoin kuin silaanin tai SiH-siloksaanin (kuten  näissä 
asiakirjoissa myös puhutaan) terveysriskit?   

KYLLÄ_____EI______ 
 

Kemiallinen reaktiokyky 
2. Säilytätkö käyttötarkoituksissasi tuotteet niiden alkuperäisissä säiliöissä? 

KYLLÄ_____ siirry kysymykseen 10;    EI – siirry seuraavaan kysymykseen. 
 

3. Oletko kartoittanut aineet, jotka voivat reagoida tai jotka eivät välttämättä sovi mahdollisesti 
käyttämiesi SiH:ta sisältävien tuotteiden kanssa, ja oletko varmistanut riittävät suojatoimet 
ehkäistäksesi näiden aineiden tahattoman sekoittumisen tai niille altistumisen?   

KYLLÄ_____EI______ 
  

4. Jos toimit SiH:ta sisältävien tuotteiden kanssa tai kemiallisesti käsittelet tai muutat niitä, 
ymmärrätkö käsittelystäsi aiheutuvat reaktiotyypit ja mitä tällaiset reaktiot voivat aiheuttaa? 

KYLLÄ_____EI____     Jos vastasit kyllä, kuvaile lyhyesti:___________________________ 
 __________________________________________________________________  

 
Laitesuunnittelu  

5. Oletko näiden aineiden ymmärrykseen perustuen selvillä mahdollisista vaaroista ja oletko 
sijoittanut valvontalaitteita pienentääksesi tunnettuja riskejä? (Esimerkiksi: tuuletus, 
puhdistus, reagoimattomuus, liitokset, jäähdytysjärjestelmät, tuuletetut säiliöt ja astiat, jne.) 

KYLLÄ_____EI___        Jos kyllä, milloin nämä on suoritettu?______________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Käyttömenetelmät 
6. Kun olet huolellisesti katsastanut käyttömenetelmäosion Turvallista käsittelyä koskevasta 

esitteestä ja käyttöhenkilökunta (sinun kanssasi) on tarkastanut menetelmäsi paikan päällä, 
oletko myös kartoittanut käyttömenetelmäsi varmistaaksesi, että ne ottavat huomioon SiH:ta 
sisältäviä tuotteita koskevat erikoisnäkökohdat?  

KYLLÄ _____   EI____ 
 

7. Käytätkö välinepuhdistusmenetelmiä minimoidaksesi kosketuksen muiden aineiden kanssa 
ja tahattoman vetykaasun muodostumisen puhdistuksen aikana?   

KYLLÄ_____  EI____ 
 
Pakkaus 

8. Jos siirrät tuotteen toiseen säiliöön, käytätkö vain puhtaita ei-lasisia säiliöitä, joissa on 
tuuletetut sulkeutumismenetelmät paineistumisen ehkäisemiseksi?   

KYLLÄ_____EI______ 
 
Tulipalosuoja 

9. Oletko kartoittanut tulipalosuojaosion Turvallista käsittelyä koskevasta esitteestä sekä 
tuote-SDS:stä ja harkinnut säilytyspaikkaa, ohjausvalvontaa ja muita tulipalonehkäisytoimia 
osiossa kuvatulla tavalla?    

KYLLÄ   ___   EI ____ 
 

10. Tunnistatko oikeat sammutusaineet ja -menetelmät, joita sinun on tulipalon sattuessa 
käytettävä, kun on kyse SiH:ta sisältävistä aineista?   

KYLLÄ   ___   EI ____ 
 
Ympäristönäkökohdat ja hävitys 

11. Kun olet lukenut Turvallista käsittelyä koskevan esitteen ja SDS:n, tunnistatko (tai 
tunnistaako kolmas osapuoli) oikeat menettelytavat tiettyjen mahdollisesti käyttämiesi 
tuotteiden vuotaessa tai läikkyessä?   

KYLLÄ____ EI______ 
 

12. Oletko tietoinen oikeista hävitysmenetelmistä, jotka koskevat SiH:ta sisältäviä materiaaleja, 
mukaan lukien kuljetussäiliöt ja saastuneet käsittelyvälineet (kuten rätit, liuotteet, 
kuljetussäiliöt jne.) ja aiotko toteuttaa nämä menettelytavat? 

   KYLLÄ   ___   EI ____ 
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Toivotko, että Dow -edustaja ottaa sinuun yhteyttä, jotta saat lisätietoja ja selvennystä 
SiH-aineiden turvallisesta käsittelyohjelmasta ja tavoitteista? Kyllä____  Ei____ 

 
Yritys vakuuttaa, että tässä lomakkeessa annetut tiedot ja esitykset ovat totta ja tarkkoja.  Yritys 
vakuuttaa seuraavansa suosituksia, joita on annettu SiH:ta sisältävien tuotteiden turvallisesta 
käsittelystä, ja tarjoavansa riittävän koulutuksen työntekijöilleen ja kaikille muille tämän aineen 
käyttäjille, kuten urakoitsijoille, koskien SiH:ta sisältävien tuotteiden turvallista käsittelyä osana 
yrityksen toimia.   
Olen yrityksen valtuutettu edustaja.   
 
______________________________              _______________________________ 
Valtuutetun edustajan allekirjoitus   Nimi painokirjaimin 
 
______________________________        _______________________________ 
Arvonimi/ammatti        Päivämäärä 

 
 


