
Declaração de Contaminação de Equipamentos e Componentes de Vácuo - Procedimento HS1 

Antes de devolver o seu equipamento, deve informar-nos se as substâncias que foram utilizadas (e produzidas) no equipamento podem ser perigosas.  
Estas informações são fundamentais para a segurança dos nossos funcionários e todas as partes envolvidas e irão determinar os procedimentos utilizados 
na assistência ao seu equipamento. Preencha a Declaração (HS2) e envie-a para os nossos serviços antes de despachar o equipamento. É importante 
observar que esta declaração se destina somente para uso interno e não está relacionada com quaisquer exigências ambientais ou de segurança  
de transporte locais, nacionais ou internacionais. Como a pessoa que entrega o equipamento para embarque, é da sua responsabilidade assegurar  
o cumprimento da legislação aplicável. 

Estado do equipamento Descrição 

Equipamento não contaminado 
O equipamento não foi utilizado ou foi utilizado apenas com substâncias não 
perigosas. Pode ter sido testado, mas não foi ligado a qualquer processo ou 
equipamento de produção e apenas exposto a azoto, hélio ou ar. 

Equipamento contaminado 
O equipamento foi utilizado com quaisquer substâncias classificadas como 
perigosas, nos termos do Sistema harmonizado globalmente pelas Nações 
Unidas sobre classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS), 
regulamento n.º 1272/2008 da UE sobre classificação, rotulagem e embalagem 
(CLP) ou regulamentos sobre Saúde e segurança ocupacional dos EUA 
(29CFR1910.1200, Comunicação sobre perigo). 

O equipamento foi utilizado com substâncias radioativas, 
agentes biológicos ou infecciosos, mercúrio, PCB  
(bifenilos policlorados), dioxinas ou azida de sódio. 

Deve descontaminar o equipamento antes de o devolver aos nossos serviços. 
Deve enviar um comprovativo de descontaminação independente (por 
exemplo, um certificado de análise) juntamente com a Declaração (HS2). 
Contacte telefonicamente o seu ponto de contacto para obter aconselhamento. 

Procedimento Descrição detalhada 
Obter um Número de autorização de devolução Contacte-nos para obter este número. 

Preencha a Declaração de Contaminação de Equipamentos e 
Componentes de Vácuo (HS2) 

A reparação e/ou assistência de equipamento de vácuo só pode ser realizada 
após o envio de uma declaração preenchida e correta. O não preenchimento 
resultará em atrasos. 

O seu equipamento está contaminado? 

Deve contactar a sua transportadora para garantir que classificou 
corretamente o perigo e que assinalou, declarou e enviou o equipamento,  
de acordo com a legislação em vigor que rege o envio de materiais 
contaminados/perigosos. Como a pessoa que entrega o equipamento  
para embarque, é da sua responsabilidade assegurar o cumprimento  
da legislação aplicável. 
Os equipamentos contaminados com alguns materiais perigosos, tais como 
derivados de semicondutores, podem não ser adequados para o transporte 
aéreo - contacte a sua transportadora para obter orientações. 

Remova todos os resíduos de gases perigosos 
Passe um gás inerte pelo equipamento e quaisquer acessórios que  
nos sejam devolvidos. Sempre que possível, drene todos os fluídos  
e lubrificantes do equipamento e dos seus acessórios. 

Sele todas as entradas e saídas do equipamento (incluindo os 
pontos onde os acessórios estavam ligados) 

Para equipamento contaminado, utilize flanges de bloqueio 

Para produtos não contaminados, utilize fita de elevada resistência 

Embale o equipamento num saco ou folha de 
politeno/polietileno grosso. 

O seu equipamento é grande? Amarre o equipamento e respetivos acessórios a uma palete segura 

O seu equipamento é pequeno? Embale-o numa caixa de resistência adequada 

Digitalize uma cópia da Declaração (HS2) original assinada e 
envie-nos por e-mail ou por correio postal. 

A Declaração deve chegar antes do equipamento e deve estar assinada. 

Entregue uma cópia da Declaração (HS2) à transportadora. Deve informar a transportadora de que o equipamento está contaminado. 

Anexe a Declaração original ao exterior da embalagem do 
equipamento, num saco transparente à prova de água. Sele a Declaração original num envelope adequado 

ESCREVA CLARAMENTE O SEU NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE 
DEVOLUÇÃO NA PARTE EXTERIOR DO ENVELOPE OU NA PARTE 
EXTERIOR DA EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO. 
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Declaração de Contaminação de Equipamentos e Componentes de Vácuo - Formulário HS2 
Leia e siga o Procedimento HS1 antes de preencher esta Declaração. Esta Declaração 
só pode ser preenchida e assinada por pessoal autorizado e qualificado. 
Se necessitar de ajuda para preencher este formulário, contacte o apoio de vendas  
ou o apoio ao cliente da sua área. 

Número de Autorização 
de Devolução 

1. Equipamento
Nome do Produto do Fabricante: 

Número de Peça do Fabricante: 

Número de Série do Fabricante: 

SE APLICÁVEL: 

Número de identificação da ferramenta: 

Fabricante/OEM da ferramenta:  

Modelo da ferramenta: 
Processo: 
Data de instalação: Data de desinstalação: 

Número de peça do equipamento de substituição:  

Número de série do equipamento de substituição:

2. Estado do equipamento 

O equipamento foi utilizado com: 

• substâncias radioativas 
• agentes biológicos ou infecciosos 
• mercúrio
• PCB (bifenilos policlorados) 
• dioxinas
• azida de sódio 

Não aceitamos a entrega de qualquer equipamento 
que esteja contaminado com substâncias radioativas, agentes 
biológicos/infecciosos, mercúrio, PCB, dioxinas ou azida de sódio, 
 a menos que: 

• descontamine o equipamento
• forneça um comprovativo de descontaminação
DEVE CONTACTAR-NOS PARA OBTER ACONSELHAMENTO
ANTES DE DEVOLVER ESSE EQUIPAMENTO

Equipamento contaminado Preencha as secções 3, 4, 5 

Equipamento não contaminado Preencha as secções 3, 4, 5 

3. Lista de substâncias em contacto com o equipamento
Nome da substância Símbolo químico Precauções recomendadas (por exemplo, 

uso de luvas de proteção, etc.) 
Ação em caso de derrame, 

fuga ou exposição 

4. Informações da devolução
Motivo da devolução e sintomas da avaria: 

Durante quantas horas funcionou o produto? 

5. Declaração
O seu nome em maiúsculas:   O seu cargo em maiúsculas: 

O nome da sua organização em maiúsculas: 

Morada em maiúsculas: 

Número de telefone: Data de entrega do equipamento: 

Fiz as consultas necessárias e forneci informações precisas nesta Declaração. Não soneguei qualquer informação e segui o Procedimento HS1. 

Assinatura: Data: 

Nota: Imprima este formulário, assine-o e devolva o formulário assinado original. 
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