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Kliento patvirtinimo apie saugų produktų su silikono hidratu (SiH) 
apdorojimą, naudojimą ir saugojimą forma 

 
Kliento vardas ir pavardė („Bendrovės“ pavadinimas):  
 
Kliento adresas 
 
Kliento atstovas:  
 
„Dow“ produktas (-ai):  
 
Sold-to number: 
 
Ship-to/end-user number: 
 
 
Žinokite: ši užpildyta ir patvirtinta patvirtinimo forma leidžia bendrovei įsigyti „Dow“ 
produktus su SiH.  Jei ateityje bendrovė įsigytų kitą produktą su SiH, jūs sutinkate 
užtikrinti, kad saugos priemonės yra tos paèios, aplinkybės apsvarstytos, o darbuotojai 
apie kiekvieno produkto kenksmingumą informuoti.   
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ši forma padės „Dow“ ir jums, mūsų klientui, peržiūrėti technines žinias apie produktus 
su silikono hidridu (SiH), jums padės suplanuoti savo darbuotojų supažindinimą su šios 
medžiagos naudojimu ir reagavimo charakteristikomis.  Pagal šiuos duomenis „Dow“ 
gali rekomenduoti dalyvauti papildomuose šio produkto saugaus naudojimo 
apmokymuose.  
 
Sutinkate, kad šie duomenys nėra visapusis jūsų žinių vertinimas, todėl nebus 
traktuojama kaip aikštelės kokybės, aplinkosaugos arba saugumo tikrinimas. Sutinkate, 
kad visų teisinių reikalavimų supratimas yra jūsų atsakomybė lygiai taip pat, kaip bet 
kokių priemonių stoka ar aplinkybių pašalinimas. 
 
 
Pažymėkite prie kiekvieno elemento jį peržiūrėję ir perduokite visiems su šiomis 
medžiagomis dirbantiems darbuotojas.    

 
A _____ Kiekvieno produkto medžiagų saugos duomenų lapą (SDS).  
 
B _____ „Dow“ pateikia „Saugaus silikono hidrido su polisiloksanu naudojimo” 

lankstinuką. Žr.  „Saugaus naudojimo lankstinukas“. 
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Saugus produktų su SiH naudojimas 
 
Žalos sveikatai aprašymas 

1. Ar perskaitę SDS ir „Saugaus naudojimo“ lankstinuko skyrelį „Aprašymas“ 
pakankamai supratote apibrėžimus ir šiuose dokumentuose nurodytą produktų su 
silikono hidridu (SiH) sveikatai keliamą grėsmę?   

TAIP_____NE______ 
 

Cheminis reagavimas 
2. Ar atlikdami savo darbą laikote šiuos produktus jų originaliose pakuotėse? 

TAIP_____ pereikite prie 10 klausimo;    Ne – atsakykite į kitą klausimą iš eilės. 
 

3. Ar peržiūrėjote medžiagas, galinèias reaguoti arba nesuderinamas su produktais su 
SiH, kuriuos ketinate naudoti, ir ar yra atitinkamų priemonių apsisaugoti nuo 
atsitiktinio sumaišymo su šiomis medžiagomis arba jų panaudojimo?   

TAIP_____NE______ 
 

  
4. Ar suprantate, kokio tipo reakcijos galimos proceso metu ir kokios reakcijų metu 

keliamos grėsmės, jei chemiškai apdorojate, keièiate arba reakcijose naudojate 
produktą su SiH? 

TAIP_____NE______ 
Jei TAIP – trumpai aprašykite:___________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 
Įrangos konstrukcija 

5. Ar supratę šių medžiagų aprašus suvokiate galimus pavojus ir imatės išankstinių 
kovos su nustatytais galimais pavojais priemonių? (Pavyzdžiui: įrengiate 
ventiliavimo, valymo, inertiškumo, sujungimo, įžeminimo, vėsinimo sistemas, 
naudojate ventiliuojamus konteinerius su angomis ir kita) 

TAIP_____NE______ 
Jei TAIP – kada tai buvo atlikta?_______________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Atliekamos procedūros 
6. Ar atidžiai perskaitę Saugaus produkto naudojimo skyrelį „Atliekamos procedūros“ 

ir  su darbuotojais tinkle perskaitę apie procesus taip pat peržiūrėjote savo 
atliekamas procedūras, kad užtikrintumėte, jog apsvarstytos šių procedūrų su 
produktais su SiH specialios aplinkybės?   

TAIP _____   NE_____ 
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7. Ar valote įrangą, kad sumažintumėte užterštumą ir valymo metu galimą atsitiktinį 
vandenilio susidarymą?   

TAIP_____  NE_____ 
 
Pakavimas 

8. Jei perkeliate produktą į kitą konteinerį, ar naudojate tik švarius nestiklinius 
ventiliuojamus konteinerius, kad būtų išleistas per didelis susidaręs slėgis?  

TAIP_____NE______ 
 

 
Apsauga nuo gaisro 

9. Ar perskaitėte Saugaus produkto naudojimo lankstinuko skyrelį „Apsauga nuo 
gaisro“, produkto SDS ir apsvarstėte produkto saugojimo vietas, inžinerines 
kontroliavimo priemones ir kitas apsaugos nuo gaisro priemones, nurodytas tame 
skyrelyje?   

TAIP   ___   NE____ 
 

10. Ar supratote apie tinkamas gesinimo priemones ir procedūras užsidegus 
produktams, kurių sudėtyje yra SiH?   

TAIP   ___   NE____ 
 
Aplinkosauga ir utilizavimas 

11. Ar perskaitę Saugaus produkto naudojimo lankstinuką ir SDS jūs (arba pagal Sutartį 
treèioji šalis) supratote (suprato), kaip elgtis su ketinamu naudoti išsiliejusiu 
specifiniu produktu?    

TAIP____ NE______ 
 

12. Ar suprantate, kaip teisingai utilizuoti medžiagas, kurių sudėtyje yra SiH, įskaitant 
pervežimo konteinerius ir šių procesų elementus (pvz.: skudurus, tirpiklius, 
pervežimo talpyklas ir kita), ar ketinate laikytis šių procedūrų? 

   TAIP   ___   NE____ 
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Ar norite tolimesnės „Dow“ atstovo pagalbos arba ar reikalingas papildomas 
paaiškinimas, kaip saugiai ir tikslingai naudoti produktus su SiH? Taip____  Ne____ 

 
Bendrovė sertifikuoja, kad šia forma pateikta informacija ir pristatymas yra tikras ir 
tikslus.  Bendrovė sutinka vadovautis rekomendacijomis saugiai naudoti produktus su 
SiH ir kaip savo operacijų dalį sutinka apmokyti savo darbuotojus bei kitus produkto 
naudotojus, pvz.: rangovus, saugiai naudoti produktus, kurių sudėtyje yra SiH.   
Aš esu įgaliotasis bendrovės atstovas.   
 
______________________________              _______________________________ 
Įgaliotojo atstovo parašas   Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis 
 
______________________________        _______________________________ 
Pareigos        Data 

 


