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Ověřovací formulář zákazníka pro bezpečnou manipulaci, použití a 
uskladnění produktů s obsahem silikon hydridu (SiH) 

 
Jméno zákazníka („Společnost“):  
 
Umístění zákazníka 
 
Zástupce zákazníka:  
 
Produkt(y) Dow:  
 
Sold-to number: 
 
Ship-to/end-user number: 
 
 
Upozornění: Tento ověřovací formulář umožní vaší společnosti po jeho vyplnění a 
schválení kupovat uvedené produkty společnosti Dow s obsahem SiH.  Pokud vaše 
společnost v budoucnosti zakoupí jiné produkty s obsahem SiH, zavazujete se zajistit, že 
platí stejné pojistky a opatření a že vaši zaměstnanci si jsou vědomi rizik každého produktu.   
 
_____________________________________________________________________ 
 
Tento formulář pomůže společnosti Dow i vám, našim zákazníkům, revidovat technické 
znalosti o produktech s obsahem silikon hydridu (SiH) a plán informovat vaše zaměstnance 
o bezpečné manipulaci s materiály SiH a o jejich reaktivních vlastnostech.  V závislosti na 
přehledu může společnost Dow doporučit zúčastnit se dalších školení o bezpečné 
manipulaci s produkty.  
 
Souhlasíte s tím, že tento přehled není uceleným hodnocením vašeho podniku a nebude 
posuzován jako prohlídka kvality podniku, ekologie ani bezpečnosti. Souhlasíte s tím, že za 
dodržování všech právních předpisů ve vašem podniku zodpovídáte vy; stejně zodpovídáte 
za detekci a nápravu případných nedostatků. 
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Zaškrtněte každou položku, kterou zkontrolujete a zpřístupníte všem vašim 
zaměstnanců, kteří s těmito materiály pracují.    

 
A _____ Datový list bezpečnosti materiálu (SDS) pro každý příslušný produkt.  
 
B _____ Brožura “Bezpečná manipulace s polysiloxany s obsahem silikon hybridu“  

od Dow.  Dále jen „Brožura o bezpečné manipulaci“ 
 

Bezpečná manipulace s produkty s obsahem SiH 
 
Popis zdravotních rizik  

1. Máte po přečtení SDS a kapitoly „Popis“ v Brožuře o bezpečné manipulaci dostatečné 
povědomí o definici i o zdravotních rizicích silikon hydridu nebo siloxanu SiH, jež 
zmiňují tyto dokumenty?   

ANO_____NE______ 
 

Chemická reaktivita 
2. Během vašich postupů uchováváte produkty v jejich původních nádobách? 

ANO____ přeskočte na 10. otázku;    Ne – pokračujte na další otázku. 
 

3. Zkontrolovali jste materiály, které mohou reagovat nebo být nekompatibilní 
s produkty s obsahem SiH, které chcete používat, a existují dostatečné pojistky proti 
neúmyslnému smísení nebo kontaktu s těmito materiály?   

ANO_____NE______ 
  

4. Pokud provádíte reakci, chemické procesy nebo úpravu produktů s obsahem SiH, 
chápete typ reakcí, k nimž ve vašem procesu dojde, a jaká rizika mohou tyto reakce 
způsobit? 

ANO_____NE____     
Pokud ano, popište prosím stručně:___________________________ 

 __________________________________________________________________  
 
Design zařízení  

5. Podle vašich informací o těchto materiálech, zvážili jste potenciální rizika a zavedli 
jste kontroly pro snížení uvedených rizik? (Příklad: ventilace, čištění, inerce, vazby, 
uzemnění, chladicí systémy, ventilované nádoby a kontejnery, atd.) 

ANO_____NE___         
Pokud ano, kdy byly zavedeny?______________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Provozní postupy 
6. Po pečlivé kontrole oddílu Provozní postupy v průvodci pro bezpečnou manipulaci a 

místní kontrole vašeho procesu provedeném provozními pracovníky nebo s nimi, 
zkontrolovali jste své provozní postupy, aby také směřovaly ke zvláštním úvahám nad 
produkty s obsahem SiH?  

ANO _____   NE____ 
 

7. Máte postupy pro čištění zařízení pro minimalizaci kontaminace a nežádoucí tvorby 
plynného vodíku během čištění?   

ANO_____  NE____ 
 
Balení 

8. Pokud přenášíte produkt do jiné nádoby, používáte jen čisté, neskleněné nádoby 
s ventilovanými uzávěry, jež brání přetlakování?  

ANO_____NE______ 
 
Protipožární ochrana 

9. Zkontrolovali jste oddíl Protipožární ochrana Brožury pro bezpečnou manipulaci a 
SDS produktu a zvážili jste skladovací prostory, technické kontroly a další opatření 
protipožární ochrany dle popisu v této kapitole?   

ANO  ___   NE____ 
 

10. Identifikovali jste správná hasicí činidla a postupy, které použijete na materiály 
s obsahem SiH v případě požáru?   

ANO  ___   NE____ 
 
Ekologické otázky a likvidace 

11. Po přečtení Brožury pro bezpečnou manipulaci a SDS, identifikovali jste vy (nebo 
smluvní třetí strana) vhodný postup zpracování úniku specifických produktů, jež 
hodláte používat?   

ANO____ NE______ 
 

12. Jste si vědomi o správných postupech likvidace, jež použijete pro vaše materiály 
s obsahem SiH včetně přepravních kontejnerů a kontaminovaných provozních 
předmětů (jako jsou hadry, rozpouštědla, přepravní kontejnery, atd.) a hodláte tyto 
postupy zavést? 

   ANO  ___   NE____ 
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Chcete, aby vás kontaktoval zástupce Dow a nabídl další pomoc či vysvětlivky 
k programům a cílům pro bezpečnou manipulaci s produkty s obsahem SiH? Ano____  
Ne____ 

 
Společnost stvrzuje, že uvedené informace a prohlášení v tomto formuláři jsou pravdivé a 
přesné.  Společnost souhlasí s tím, že bude dodržovat doporučení pro bezpečnou 
manipulaci s produkty s obsahem SiH a poskytovat vhodné školení svým zaměstnancům 
a dalším uživatelům tohoto materiálu, jako jsou dodavatelé, aby se zajistila bezpečná 
manipulace s produkty s obsahem SiH v rámci provozu společnosti.   
Jsem autorizovaným zástupcem Společnosti.   
 
______________________________              _______________________________ 
Podpis autorizovaného zástupce   Vytištěné jméno 
 
______________________________        _______________________________ 
Titul        Datum 


