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Formular de verificare al clientului pentru manevrarea, utilizarea şi stocarea 
în siguranţă ale produselor cu conţinut de hidrură de siliciu (SiH) 

 
Nume client („Compania”):  
 
Locaţie client 
 
Reprezentant client:  
 
Produse Dow:  
 
Sold-to number: 
 
Ship-to/end-user number: 
 
 
Nota bene: Acest formular de verificare, odată ce a fost completat şi aprobat, va permite 
companiei dvs. să achiziţioneze produsele Dow cu conţinut de SiH indicate.  Dacă, în viitor, 
compania dvs. achiziţionează alte produse cu conţinut de SiH, sunteţi de acord să vă asiguraţi că 
aceleaşi măsuri de siguranţă şi consideraţii sunt implementate şi că angajaţii dvs. cunosc 
pericolele fiecărui produs.   
 
_____________________________________________________________________ 
 
Acest formular va asista Dow şi pe dvs., clientul nostru, la revizuirea cunoştinţelor dvs. tehnice 
despre produsele cu conţinut de hidrură de siliciu (SiH) şi planul dvs. pentru comunicarea către 
angajaţi a caracteristicilor de manevrare în siguranţă şi de reactivitate ale materialelor funcţionale 
cu SiH.  Pe baza revizuirii, Dow vă poate recomanda să participaţi la instruire suplimentară asupra 
manevrării în siguranţă a produselor.  
 
Sunteţi de acord că această revizuire nu este o evaluare cuprinzătoare a facilităţii dvs. şi că nu va fi 
considerat ca o inspecţie de calitate, de mediu sau de siguranţă a amplasamentului. Sunteţi de acord 
că înţelegerea tuturor cerinţelor legale pentru facilitatea dvs. este în responsabilitatea dvs., la fel 
cum este şi detectarea şi corectarea tuturor deficienţelor aplicabile. 
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Bifaţi fiecare articol revizuit şi pus la dispoziţia tuturor angajaţilor care manevrează sau 
procesează aceste materiale.    

 
A _____ Fişa datelor de siguranţă a produsului (FDSP) pentru fiecare produs de interes.  
 
B _____ Broşura „Manevrarea în siguranţă a hidrurii de siliciu ce conţine polisiloxani” de  

Dow .  Numită în continuare ca „Broşura de manevrare în siguranţă” 
 

Manevrarea în siguranţă a produselor cu conţinut de SiH 
 
Descrierea pericolelor pentru sănătate  

1. După ce aţi citit FDSP şi capitolul „Descriere” al Broşurii de manevrare în siguranţă, aţi 
înţeles suficient definiţia şi pericolele pentru sănătate constituite de hidrura de siliciu sau de 
siloxanul SiH aşa cum se utilizează în aceste documente?   

DA_____NU______ 
 

Reactivitatea chimicã 
2. În timpul utilizării păstraţi produsele în recipientele lor originale? 

DA_____ treceţi la întrebarea 10;    Nu – continuaţi cu întrebarea următoare. 
 

3. Aţi revizuit materialele care pot reacţiona sau pot fi incompatibile cu produsele ce conţin SiH 
pe care intenţionaţi să le utilizaţi şi există măsuri de siguranţă corespunzătoare pentru a 
preveni amestecarea sau expunerea accidentale la aceste materiale?   

DA_____NU______ 
  

4. Dacă realizaţi reacţii, procesaţi chimic sau modificaţi produsele cu conţinut de SiH, înţelegeţi 
tipul de reacţii care va avea loc în timpul procesării şi ce pericole pot crea aceste reacţii? 

DA_____NU____    Dacă Da, vă rugăm să descrieţi pe scurt:___________________________ 
 __________________________________________________________________  

 
Proiectarea echipamentelor  

5. Pe baza înţelegerii dvs. a acestor materiale, aţi luat în considerare potenţialele pericole şi aţi 
implementat măsuri de control pentru diminuarea pericolelor identificate? (Exemplu: 
ventilare, purjare, inertizare, legare, împământare, sisteme de răcire, containere şi recipiente 
ventilate etc.) 

DA_____NU___        Dacă da, când au fost acestea efectuate?______________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Proceduri de utilizare 
6. După o revizuire atentă a secţiunii Procedurilor de utilizare din Ghidul de manevrare în 

siguranţă şi după revizuirea pe amplasament a procesului dvs de către, sau cu personalul de 
operare, aţi revizuit şi procedurile dvs. de utilizare pentru a vă asigura că se adresează şi 
consideraţiilor speciale privitoare la produselor cu conţinut de SiH?  

DA _____   NU____ 
 

7. Deţineţi proceduri de curăţare a echipamentelor pentru minimizarea contaminării şi generării 
accidentale de gaz de hidrogen în timpul curăţării?   

DA_____  NU____ 
 
Ambalarea 

8. Dacă transferaţi produsul într-un alt container, utilizaţi doar recipiente curate, care nu sunt 
din sticlă, cu închideri ventilate ce previn presurizarea?  

DA_____NU______ 
 
Protecţia la incendiu 

9. Aţi revizuit secţiunea de Protecţie la incendiu din Broşura de manevrare în siguranţă, precum 
şi FDSP a produsului şi aţi luat în considerare locaţiile de stocare, controalele tehnice şi alte 
măsuri de protecţie la incendiu aşa cum sunt descrise în această secţiune?   

DA _____   NU____ 
 

10. Aţi identificat agenţii şi procedurile corecte de stingere a incendiilor ce trebuie utilizate 
pentru materialele dvs. cu conţinut de SiH în cazul unui incendiu?   

DA _____   NU____ 
 
Aspecte de mediu şi eliminarea 

11. După ce aţi revizuit Broşura de manevrare în siguranţă şi FDSP aţi identificat (dvs. sau o terţă 
parte contractantă) o metodă adecvată pentru tratarea scurgerilor produsului specific pe care 
intenţionaţi să-l utilizaţi?   

DA____ NU______ 
 

12. Cunoaşteţi procedurile corecte de eliminare a deşeurilor ce trebuie utilizate pentru 
materialele dvs. cu conţinut de SiH, inclusiv containerele de transport şi articolele de 
procesare contaminate (cum ar fi materialele textile, solvenţii, containerele de transfer etc.) şi 
intenţionaţi să implementaţi aceste proceduri? 

   DA _____   NU____ 
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Doriţi să fiţi contactaţi de un reprezentant al Dow pentru asistenţă sau explicaţii suplimentare 
asupra programului şi scopului manevrării în siguranţă a materialelor cu SiH? Da_____  Nu____ 

 
Compania garantează că informaţiile furnizate şi exemplele ilustrate în acest formular sunt 
adevărate şi precise.  Compania este de acord să respecte recomandările pentru manevrarea în 
siguranţă a produselor cu conţinut de SiH şi să ofere instruire adecvată angajaţilor săi şi oricăror 
alţi utilizatori ai acestui material, cum ar fi antreprenorii, în vederea manevrării în siguranţă a 
produselor cu conţinut de SiH ca parte din operaţiunile Companiei.   
Sunt reprezentant autorizat al Companiei.   
 
______________________________              _______________________________ 
Semnătura reprezentantului autorizat   Numele în clar 
 
______________________________        _______________________________ 
Titulatură        Dată 

 


