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Kundens bekræftelsesformular for sikker håndtering og opbevaring af 
produkter med indhold af siliciumhydrid (SiH) 

 
Kundens navn (“Virksomheden”)  
 
Kundens adresse:  
 
Kunderepræsentant:  
 
Dow -produkt(er):  
 
Sold-to number: 
 
Ship-to/end-user number: 
 
 
Bemærk: Når denne bekræftelsesformularer udfyldt og godkendt, vil din virksomhed 
kunne hjemtage de anførte Dow -produkter med indhold af SiH.   Hvis din virksomhed i 
fremtiden hjemtager andre produkter med indhold af SiH, accepterer du at sikre at de 
samme sikkerhedsforanstaltninger og forhold overholdes, og at dine ansatte er bekendte 
med farerne ved alle produkter.   
 
_____________________________________________________________________ 
 
Denne formular vil hjælpe Dow og dig, vores kunde, i vurderingen af din tekniske viden 
om produkter med indhold af siliciumhydrid (SiH), samt hvordan du har tænkt dig at 
formidle denne viden om sikker håndtering og reaktive karakteristika for SiH-aktive 
materialer til dine ansatte.   På baggrund af vurderingen kan Dow anbefale, at du deltager 
i yderligere undervisning i sikker produkthåndtering.  
 
Du er indforstået med, at denne vurdering ikke er en fyldestgørende vurdering af dit 
anlæg, og at den ikke betragtes som en kvalitets-, miljø- eller sikkerhedsinspektion.  Du 
accepterer at forståelsen af alle lovkrav til dit anlæg ligger under dit ansvar, lige som med 
detektering og korrigering af alle opståede fejl og mangler. 
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Sæt et hak ved hvert punkt, når det er gennemgået og gjort bekendt for alle de af 
dine ansatte, som skal håndtere disse materialer.    

 
A _____ Materialernes produktsikkerhedsdatablade for alle relevante produkter.  
 
B _____ Brochuren om “Sikker håndtering af Siliciumhydrid med indhold af 

polysiloxaner” fra Dow.  Herefter omtalt som ”brochuren om sikker 
håndtering”. 

 
Sikker håndtering af SiH-holdige produkter 

 
Beskrivelse af sundhedsfarer  

1. Har du efter at have læst sikkerhedsdatabladene, og afsnittet "Beskrivelse" i 
brochuren om sikker håndtering, tilstrækkelig forståelse af definitionen såvel som 
sundhedsfarerne ved siliciumhydrid eller SiH-siloxan, som det er anvendt i disse 
dokumenter?   

JA_____NEJ______ 
 

Kemisk reaktivitet 
2. Opbevarer du produkterne i deres originale beholdere i din virksomhed? 

JA_____ spring videre til spørgsmål 10;    Nej – gå til næste spørgsmål. 
 

3. Har du vurderet de stoffer, som kan reagere med, eller som kan være inkompatible 
med de SiH-holdige produkter, du har planlagt at anvende, og er der tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger til at forebygge utilsigtet blanding og kontakt med disse 
materialer?   

JA_____NEJ______ 
  

4. Hvis du udfører reaktioner, kemisk forarbejdning eller modificerer de siH-holdige 
produkter, forstår du da reaktionstyperne, som opstår i din proces, og hvilke farer 
disse reaktioner kan medføre? 

JA_____NEJ____    Hvis ja, giv en kort beskrivelse:__________________________ 
 __________________________________________________________________  

 
Udstyrets udformning  

5. Har du med udgangspunkt i din forståelse af disse materialer overvejet potentielle 
farer og etableret kontrolforanstaltninger for at mindske de identificerede farer? 
(Eksempel: ventilation, gennemblæsning, inaktivering, elektrisk ledende 
forbindelser, jording, udluftede beholdere og tanke, osv.) 

JA_____NEJ____    Hvis ja, hvornår blev disse iværksat?_____________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Driftsprocedurer 
6. Har du efter en grundig gennemgang af afsnittet om driftsprocedurer i brochuren 

om sikker håndtering, samt en gennemgang af driftsanlægget, for eller sammen med 
driftspersonalet vurderet dine driftsprocedurer, for at sikre, at de imødekommer de 
særlige hensyn med hensyn til siH-holdige produkter?  

JA _____   NEJ____ 
 

7. Har du rengøringsprocedurer for udstyret, der minimerer forurening og den 
utilsigtede udvikling af hydrogengas under rengøringen?   

JA_____  NEJ____ 
 
Emballage 
Benytter du udelukkende rene beholdere, som ikke er af glas, med udluftning i 
tætningerne for at undgå overtryk, når du flytter produktet til en anden beholder?  

JA_____NEJ______ 
 
Brandbeskyttelse 

8. Har du gennemlæst afsnittet om brandbeskyttelse i brochuren om sikker håndtering, 
og produkternes sikkerhedsdatablade og vurderet lagerstederne, tekniske kontroller 
og andre brandbeskyttende foranstaltninger, som beskrevet i dette afsnit?   

JA   ___   NEJ____ 
 

9. Har du fundet de rigtige slukningsmidler og procedurer til brug i forbindelse med 
dine SiH-holdige materialer i tilfælde af brand?   

JA   ___   NEJ____ 
 
Miljøforhold og bortskaffelse 

10. Har du (eller en kontrakteret tredjepart) efter at have gennemlæst brochuren om 
sikker håndtering og sikkerhedsdatabladet, fundet en egnet metode til håndtering af 
spild fra de produkter, du har planlagt at bruge?   

JA____ NEJ______ 
 

11. Kender du de korrekte procedurer til bortskaffelse af affald med SiH-holdige 
materialer, inklusive transportbeholdere og forurenet procesgenstande (f.eks. klude, 
opløsningsmidler, overføringsbeholdere, osv.), og har du planlagt at indføre disse 
procedurer?  

   JA   ___   NEJ____ 
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Ønsker du at blive kontaktet af en repræsentant fra Dow for at få yderligere hjælp eller 
forklaring med hensyn til program og mål for sikker håndtering af SiH-holdige 
materialer? JA____  NEJ____ 

 
Virksomheden erklærer, at de givne oplysninger og fremstillinger i denne formular er 
sande og nøjagtige.  Virksomheden accepterer at følge anbefalingerne for sikker 
håndtering af SiH-holdige produkter og, som en del af sine aktiviteter, at undervise sine 
ansatte og alle andre brugere af dette materiale, så som underleverandører, i sikker 
håndtering af SiH-holdige produkter.   
Jeg er en bemyndiget repræsentant fra virksomheden.   
 
______________________________              _______________________________ 
Den bemyndigede repræsentants underskrift   Navn, trykte 
bogstaver 
 
______________________________        _______________________________ 
Titel        Dato 


