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Формуляр за потвърждение от клиента за безопасна манипулация, 
употреба и съхранение на продукти, съдържащи силициев хидрид (SiH) 

 
Име на клиента („Компанията”)  
 
Местоположение на клиента 
 
Представител на клиента:  
 
Dow продукт(и):  
 
Sold-to number: 
 
Ship-to/end-user number: 
 
 
Моля отбележете: След като бъде попълнен и одобрен, формулярът за потвърждение 
ще даде възможност на Вашата компания да закупува обозначените продукти на Dow 
съдържащи SiH. Ако в бъдеще Вашата компания закупи различни продукти, които 
съдържат SiH, Вие се съгласявате, че са налични същите предпазни мерки и фактори и 
че Вашите работници са наясно с рисковете, които носи всеки продукт.   
 
_____________________________________________________________________ 
 
Този формуляр ще помогне на Dow, на Вас, както и на нашите клиенти, в оценяването на 
техническите ви познания за продукти, съдържащи силициев хидрид (SiH) и изготвянето 
на Вашите планове за предаване на информацията за безопасна манипулация и реактивни 
характеристики на SiH функционалните материали на Вашите служители.  Въз основа на 
прегледа, Dow може да препоръча Вашето участие в допълнително обучение за продукти и 
манипулация.  
 
Вие се съгласявате, че тази анкета не е подробно изследване на Вашите съоръжения и няма 
да се използва за проверка на качеството на съоръженията или околната среда и 
безопасността. Вие се съгласявате, че разбирането на всички законови изисквания, 
касаещи Вашите съоръжения, са Ваша отговорност, както и откриването и коригирането 
на всички приложими проблеми. 
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Поставете отметка до всяка част, която е прегледана и предоставена на всички Ваши 
служители, които се занимават с процеса на тези материали.    

 
A _____ Информационен лист за безопасност на продукта и материала (SDS) за всеки 

интересуващ Ви продукт.  
 
B _____ Брошурата „Безопасна работа със силиконови полимери, съдържащи силициев 

хидрид” от Dow - наричана от тук нататък "Брошура за безопасна работа" 
 

Безопасна работа с продукти, съдържащи SiH 
 
Описание на здравните рискове  

1. Получихте ли достатъчно разбиране от прочитането на SDS и раздел „Описание” от 
Брошурата за безопасна работа за определението на силициевя хидрид или SiH 
силоксан, както и за здравните рискове, описани в тези документи?   

ДА_____НЕ______ 
 

Химична реактивност 
2. При Вашата работа държите ли продуктите в техните оригинални съдове? 

ДА_____ преминете към въпрос 10;    Не – преминете към следващия въпрос. 
 

3. Прегледали ли сте материалите, с които могат да реагират или да бъдат 
несъвместими продуктите, съдържащи SiH, които възнамерявате да използвате и има 
ли подходящи прегради, които да предотвратят случайното смесване или нежелано 
действие на тези материали?   

ДА_____НЕ______ 
  

4. Ако използвате за реакция, обработвате химически или модифицирате продукти, 
съдържащи SiH, разбирате ли типовете реакции, които ще се появят във Вашия 
процес, и до какви рискове могат да доведат тези реакции? 

ДА_____НЕ____    Ако, Да, моля опишете накратко:___________________________ 
 _____________________________________________________________________  

 
Дизайн на оборудването  

5. На базата на Вашето разбиране на тези материали, обмислили ли сте възможните 
рискове и поставили ли сте контролна апаратура, която да намали познатите рискове? 
(Например: вентилация, продухване, деактивиране, свързване, заземяване, 
охладителни системи, съдове с вентилация и др) 

ДА_____НЕ___        Ако Да, кога са поставени? _______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Работни процедури 
6. След внимателен преглед на раздел Работни процедури на ръководството за 

безопасна работа и преглед на Вашия процес на място от или съвместно с 
оперативния персонал, прегледали ли сте Вашите работни процедури, за да сте 
сигурни, че те отговарят на специалните изисквания за продукти, съдържащи SiH? 

ДА _____  НЕ____ 
 

7. Имате ли еквивалентни процедури за почистване, които да минимизират 
замърсяването и случайното натрупване на водороден газ по време на почистване?   

ДА_____  НЕ____ 
 
Опаковка 

8. Ако местите продукта в друг съд, използвате ли чисти, нестъклени съдове с 
вентилирани капаци, които предотвратяват херметизацията?  

ДА_____НЕ______ 
 
Противопожарна защита 

9. Прегледали ли сте раздела за Противопожарна защита на Брошурата за безопасна 
работа и SDS на продукта и обмислили ли сте местоположенията за съхранение, 
инженерните контроли и другите противопожарни мерки, както е описано в този 
раздел?   

ДА   ___   НЕ____ 
 

10. Определили ли сте правилния агент(и) за гасене на пожар, както и процедурите, 
които да използвате с материалите, съдържащи SiH в случай на пожар?   

ДА   ___   НЕ____ 
 
Околна среда и изхвърляне 

11. След като сте прегледали Брошурата за безопасна работа и SDS, Вие (или трета 
страна подизпълнител), идентифицирали ли сте подходящ метод за справяне с 
разливанията на специфичните продукти, които възнамерявате да използвате?   

ДА____ НЕ______ 
 

12. Запознати ли сте с процедурите за правилно изхвърляне на отпадъци, които да 
използвате с Вашите материали, съдържащи SiH, включително транспорт на съдове и 
замърсени от процеса елементи (като парцали, разредители, трансферни съдове и т.н.) 
и възнамерявате ли да въведете тези процедури? 

   ДА   ___   НЕ____ 
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Желаете ли с Вас да се свърже представител на Dow за допълнителна помощ при 
обяснението на програмата и целите на програмата за безопасна работа със SiH 
материали? Да____  Не____ 

 
Компанията гарантира, че информацията и представянията, направени в тази форма, са 
верни и точни.  Компанията е съгласна да следва препоръките за безопасна работа с 
продукти съдържащи SiH и да предостави подходящо обучение на персонала и другите 
потребители на материала, като подизпълнители, за безопасната работа с продукти, 
съдържащи SiH, като част от дейността на компанията.   
Аз съм упълномощен представител на компанията.   
 
______________________________              _______________________________ 
Подпис на упълномощен представител   Име 
 
______________________________        _______________________________ 
Длъжност        Дата 

 
Да бъде попълнено от представител на Dow, който преглежда сертификационният 

формуляр на Компанията: 

 

___________________________________________ 

ИМЕ НА DOW ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

____________________________________________ 

ДАТА НА ПРЕГЛЕД 

 

_____________________________________________ 

ФИНАЛНА ДАТА НА ЗАТВАРЯНЕ НА ОТКРИТИ ПРОБЛЕМИ 

 

 

____________________________________________ 

ИМЕ НА ЗАТВАРЯЩИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА DOW  
 


