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Kontrolni obrazec za varno ravnanje, uporabo in shranjevanjo 
izdelkov, ki vsebujejo silicijev hidrid (SiH) 

 
Ime stranke (podjetje):  
 
Lokacija stranke 
 
Zastopnik stranke:  
 
Izdelek(-ki) družbe Dow:  
 
Sold-to number: 
 
Ship-to/end-user number: 
 
Prosimo, da upoštevate: Ko bo kontrolni obrazec izpolnjen in odobren, se bo vašemu 
podjetju omogočil nakup navedenih izdelkov družbe Dow, ki vsebujejo SiH. Če bo v 
prihodnosti vaše podjetje kupilo druge izdelke, ki vsebujejo SiH, se strinjate, da se 
uporabijo isti zaščitni ukrepi in navodila in da se vaši zaposleni zavedajo nevarnosti 
vsakega izdelka.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ta obrazec bo v pomoč družbi Dow in vam, naši stranki, pri pregledu vašega tehničnega 
znanja o izdelkih, ki vsebujejo silicijev hidrid (SiH), in obveščanju vaših zaposlenih o 
varni uporabi in reaktivnih značilnostih uporabnih snovi s SiH. Na podlagi pregleda 
lahko družba Dow priporoči, da sodelujete pri dodatnem usposabljanju za varno ravnanje 
z izdelkom.  
 
Strinjate se, da ta pregled ni celovita ocena vašega objekta in da se na bo štel kot 
inšpekcijski pregled kakovosti mesta, okolja ali varnosti. Strinjate se, da je poznavanje 
vseh zakonskih zahtev vaša odgovornost, kot tudi odkrivanje in odpravljanje vseh 
pomanjkljivosti. 
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Obkljukajte vsak pregledan element in ga dajte na voljo vsem vašim zaposlenim, ki 
ravnajo s temi materiali ali jih obdelujejo.  

 
A _____ Varnostni list (SDS) za vsak izdelek, ki je predmet zanimanja.  
 
B _____ Brošura „Varno ravnanje s polisiloksani, ki vsebujejo silicijev hidrid“ družbe  

Dow. V nadaljnjem besedilu „brošura o varnem ravnanju“. 
 

Varno ravnanje z izdelki, ki vsebujejo SiH 
 
Opis nevarnosti za zdravje 

1. Ali na podlagi branja varnostnega lista in poglavja Opis v brošuri o varnem ravnanju 
dovolj poznate definicijo in nevarnosti za zdravje silicijevega hidrida ali SiH 
siloksana, kot se uporablja v teh dokumentih?  

DA_____NE______ 
 

Kemična reaktivnost 
2. Ali pri vaših operacijah izdelke hranite v originalnih zabojnikih? 

DA_____ preskočite na vprašanje 10; NE – nadaljujte z naslednjim vprašanjem. 
 

3. Ali ste pregledali snovi, ki lahko reagirajo ali so nezdružljive z izdelki, ki vsebujejo 
SiH in jih nameravate uporabiti, ter ali obstajajo primerni zaščitni ukrepi za 
preprečitev nenamernega mešanja ali izpostavljanja tem snovem?   

DA_____NE______ 
  

4. Če opravljate reakcijo, kemično obdelavo ali spreminjanje izdelkov, ki vsebujejo SiH, 
ali poznate vrsto reakcij, ki se bodo pojavile med vašim postopkom, ter kakšne 
nevarnosti lahko te reakcije povzročijo? 

DA_____NE____  
Če da, prosimo, da to na kratko opišete:___________________________ 

 __________________________________________________________________  
 
Oblikovanje opreme 

5. Ali ste na podlagi poznavanja teh snovi upoštevali morebitne nevarnosti in 
vzpostavili nadzor za zmanjšanje ugotovljenih nevarnosti? (Primer: prezračevanje, 
izpiranje, inertiranje, povezovanje, ozemljitev, hladilni sistemi, zabojniki in posode 
z oddušniki itd.) 

DA_____NE___  
Če da, kdaj je bilo to opravljeno?______________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Delovni postopki 
6. Ali ste po pozornem pregledu poglavja o delovnih postopkih v brošuri o varnem 

ravnanju in pregledu postopka na kraju samem z vašim delovnim osebjem pregledali 
tudi delovne postopke za zagotovitev, da obravnavajo posebna navodila za izdelke, 
ki vsebujejo SiH?  

DA _____ NE____ 
 

7. Ali uporabljate postopke za čiščenje opreme, da se zmanjša onesnaženost in 
nenameren nastanek vodikovega plina med čiščenjem?   

DA_____ NE____ 
 
Pakiranje 

8. Ali za premeščanje izdelka v drug zabojnik uporabljate le čiste, nesteklene zabojnike 
z oddušniki, ki preprečujejo povečanje tlaka?  

DA_____NE______ 
 
Požarna varnost 

9. Ste pregledali poglavje o požarni varnosti v brošuri o varnem ravnanju in varnostni 
list ter upoštevali mesta za shranjevanje, tehnične kontrole in druge ukrepe za 
preprečevanje požarov, ki jih opisuje navedeno poglavje?   

DA _____ NE____ 
 

10. Ali ste identificirali ustrezna sredstva za gašenje požarov in postopke, ki jih boste 
uporabili za snovi s SiH v primeru požara?   

DA _____ NE____ 
 
Okoljska vprašanja in odstranjevanje 

11. Ali ste po pregledu brošure o varnem ravnanju in varnostnega lista (vi ali tretja 
pogodbena stranka) ugotovili ustrezno metodo za obravnavanje razlitja določenih 
izdelkov, ki jih nameravate uporabiti?   

DA____ NE______ 
 

12. Ali poznate pravilne postopke odstranjevanja odpadkov za materiale, ki vsebujejo 
SiH, vključno z zabojniki za odpremo in onesnaženimi procesnimi elementi (kot so 
krpe, topila, zabojniki za prevoz itd.), ter ali nameravate te postopke izvajati? 

   DA ___ NE______ 
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Ali želite, da vam je za nadaljnjo pomoč ali razlago o programu in ciljih varnega ravnanja 
z materiali s SiH na voljo predstavnik družbe Dow? Da_____ Ne____ 

 
Podjetje zagotavlja, da so predložene informacije in predstavitve v tem obrazcu resnične 
in točne. Podjetje se strinja, da bo upoštevalo priporočila za varno ravnanje z izdelki, ki 
vsebujejo SiH, in zagotovilo ustrezno usposabljanje svojih zaposlenih in vseh drugih 
uporabnikov tega materiala, kot so pogodbeniki, za varno ravnanje z izdelki, ki vsebujejo 
SiH, kot del ukrepov podjetja.  
Sem pooblaščeni zastopnik podjetja.  
 
______________________________              _______________________________ 
Podpis pooblaščenega zastopnika   Natisnjeno ime 
 
______________________________        _______________________________ 
Naslov        Datum 

 


