Kundeverifiseringsskjema for sikker håndtering, bruk og oppbevaring av
produkter med silisiumhydrid (SiH)
Kundenavn ("Selskapet"):
Kundested
Kunderepresentant:
Dow -produkt(er):
Sold-to number:
Ship-to/end-user number:
Vennligst merk: Når dette verifiseringsskjemaet er utfylt og godkjent, vil ditt selskap kunne kjøpe
de angitte SiH-holdige Dow -produktene. Hvis ditt selskap i framtiden kjøper andre SiH-holdige
produkter, sier du deg enig i å sikre at de samme sikringstiltakene og vurderingene er på plass,
og at dine ansatte er oppmerksom på farene forbundet med hvert produkt.
_____________________________________________________________________
Dette skjemaet vil hjelpe Dow og deg, vår kunde, med å gjennomgå din tekniske kunnskap om
silisiumhydrid (SiH)-holdige produkter, og din plan om å kommunisere sikker håndtering av og
reaksjonsevnene til materialer med SiH-funksjonalitet til dine ansatte. Basert på denne
gjennomgangen kan Dow anbefale at du tar del i ekstra opplæring om sikker produkthåndtering.
Du sier deg enig i at denne gjennomgangen ikke er en inngående evaluering av ditt anlegg, og at
den ikke vil anses som en kvalitets- eller sikkerhetsinspeksjon eller miljømessig inspeksjon av
ditt anlegg. Du sier deg enig i at forståelsen av alle juridiske krav for anlegget er ditt ansvar, samt
detektering og utbedring av alle relevante mangler.

Sett en hake ved hvert punkt som er gjennomgått og gjort tilgjengelig for alle dine ansatte
som håndterer og behandler disse materialene.
A _____ Sikkerhetsdataark for produktmateriale (SDS) for hvert produkt av interesse.
B _____ Brosjyren “Sikker håndtering av silisiumhydrid-holdige polysiloksaner”
av Dow. Heretter henvist til som "Brosjyren om sikker håndtering"

®TM
Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow
© 2018 The Dow Chemical Company. All rights reserved.
30023848

Form No. 01-4238-09 A

Sikker håndtering av SiH-holdige produkter
Beskrivelse av helsefarer
1. Etter å ha lest SDS og "Beskrivelse"-avsnittet i brosjyren om sikker håndtering, har du
tilstrekkelig forståelse av definisjonen samt helsefarene ved silisiumhydrid eller SiHsiloksan, som brukt i disse dokumentene?
JA_____NEI______
Kjemisk reaksjonsevne
2. I din operasjon, oppbevarer du produktene i deres opprinnelige beholdere?
JA_____ hopp til spørsmål 10; NEI - fortsett til neste spørsmål.
3. Har du gjennomgått materialene som kan reagere med eller være inkompatible med de SiHholdige produktene du tenker å bruke, og finnes det hensiktmessige sikkerhetstiltak for å
unngå utilsiktet blanding eller eksponering overfor disse materialene?
JA_____NEI______
4. Hvis du reagerer, kjemisk prosesserer eller modifiserer de SiH-holdige produktene, forstår
du reaksjonstypene som vil forekomme i prosessen, og hvilke farer disse reaksjonene kan
danne?
JA_____NEI____
Hvis JA, vennligst gi en kort beskrivelse: __________________________________
____________________________________________________________________
Utstyrsdesign
5. Basert på din forståelse av disse materialene, har du vurdert de potensielle farene, og satt i
verk kontroller for å redusere farene som er identifisert? (Eksempel: ventilasjon, skylling,
inertering, bonding, jording, kjølesystemer, ventilerte beholdere og tanker etc.)
JA_____NEI___
Hvis ja, når ble disse fullført? ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Betjeningsprosedyrer
6. Etter grundig gjennomgang av avsnittet Betjeningsprosedyrer i veiledningen for sikker
håndtering, og en gjennomgang på anlegget av prosessen av, eller sammen med, operativt
personell, har du også gått gjennom betjeningsprosedyrene for å forsikre deg om at de
omfatter de spesielle hensynene for SiH-holdige produkter?
JA _____ NEI____
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7. Har du rengjøringsprosedyrer for utstyr, for å minimere forurensing og utilsiktet dannelse
av hydrogengass under rengjøring?
JA_____ NEI____
Pakking
8. Hvis du overfører produktet til en annen beholder, bruker du bare rene beholdere som ikke
er av glass, med ventilerte avlukker som hindrer trykk?
JA_____NEI______
Brannvern
9. Har du gjennomgått avsnittet Brannvern i brosjyren om sikker håndtering og
produktdataarkene, og vurdert lagringssteder, tekniske kontroller og andre brannverntiltak
som er beskrevet i dette avsnittet?
JA ___ NEI____
10. Har du identifisert riktig(e) brannslokningsagent(er) og prosedyrer til bruk med dine SiHholdige materialer i tilfelle brann?
JA ___ NEI____
Miljøspørsmål og kassering
11. Etter å ha gjennomgått brosjyren for sikker håndtering og dataarket, har du (eller en
kontraktert tredjepart) identifisert en hensiktsmessig metode for håndtering av spill av de
spesifikke produktene du tenker å bruke?
JA____ NEI______
12. Er du oppmerksom på de riktige avfallshåndteringsprosedyrene som skal brukes med dine
SiH-holdige materialer, inkludert fraktbeholdere og forurensede prosessobjekter (som filler,
løsemidler, overføringsbeholdere etc.), og tenker du å implementere disse prosedyrene?
JA ___ NEI____
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Ønsker du å bli kontaktet av en representant for Dow, for å få mer hjelp eller forklaring av
programmet og målene for sikker håndtering av SiH-materialer? JA____ NEI____
Selskapet bekrefter at informasjonen som er oppgitt og representasjoner som er fremsatt på
dette skjemaet er sanne og nøyaktige. Selskapet sier seg enig i å følge anbefalingene for sikker
håndtering av SiH-holdige produkter, og gi tilstrekkelig opplæring til sine ansatte og alle andre
brukere av dette materialet, som entreprenører, for sikker håndtering av SiH-holdige produkter
som del av selskapets drift.
Jeg er en autorisert representant for Selskapet.
______________________________
Autorisert representants signatur
______________________________
Tittel

_______________________________
Blokkbokstaver
_______________________________
Dato
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