Formulär HS1
Retur av Edwardsutrustning - metod
INLEDNING
Innan utrustningen returneras måste du varna Edwards om de ämnen som har använts (eller
framställts) tillsammans med utrustningen kan vara farliga. Denna information är fundamental för
säkerheten bland de anställda vid vårt Servicecenter och avgör vilka servicemetoder som kommer att
tillämpas på utrustningen.
Fyll i deklarationen (HS2) och skicka den till Edwards innan du skickar utrustningen. Det är viktigt
att notera att denna deklaration endast kommer att användas internt på Edwards och inte har
någonting att göra med lokala, nationella eller internationella transportsäkerhets- eller miljökrav. I
egenskap av transportör är det ditt ansvar att se till att transporten följer tillämplig lagstiftning.

RIKTLINJER
• Utrustningen betraktas som “icke förorenad” om den inte har använts alls eller om den endast
har använts tillsammans med ämnen som inte är farliga. Utrustningen är “förorenad” om den har
använts tillsammans med ämnen som klassas som farliga enligt FN:s globala harmoniserade system
för klassificering och märkning av kemikalier (GHS), EU-förordning nr 1272/2008 om klassificering,
märkning och förpackning (CLP) eller lagstiftning i USA gällande hälsa och säkerhet i arbetet
(29CFR1910.1200, faroinformation).
• Om utrustningen har använts tillsammans med radioaktiva ämnen, biologiskt aktiva eller
smittsamma ämnen, kvicksilver, polyklorerade bifenyler (PCB:er), dioxiner eller natriumazider
måste utrustningen saneras innan den återsänds till Edwards. Du måste sända ett oberoende bevis
på att sanering har utförts (t.ex. ett analyscertifikat) till Edwards tillsammans med deklarationen
(HS2). Ring Edwards för rådgivning.
• Om utrustningen är förorenad måste du antingen:
• avlägsna alla spår av föroreningar (i enlighet med lagstiftningen för transport av farliga
ämnen).
• eller klassificera faran korrekt, märka upp, ange på fraktsedeln och skicka utrustningen i
enlighet med tillämplig lagstiftning för transport av farligt material.
OBS: Viss förorenad utrustning är inte lämplig för lufttransport.
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METOD
1. Kontakta Edwards för att få ett returauktoriseringsnummer* för utrustningen.
2. Fyll i Retur av Edwards-utrustning - deklaration (HS2).
3. Om utrustningen är förorenad måste du kontakta din transportör för att säkerställa att
utrustningen blir korrekt klassificerad, uppmärkt, angiven på fraktsedel och transporterad i
enlighet med tillämplig lagstiftning för transport av förorenat/farligt material. I egenskap av
transportör är det ditt ansvar att se till att transporten följer tillämplig lagstiftning. OBS:
Utrustning som är förorenad med vissa farliga ämnen, t.ex. biprodukter från halvledare, är
eventuellt inte lämplig för lufttransport – kontakta din transportör för rådgivning.
4. Avlägsna alla spår av farliga gaser: led in inert gas genom utrustningen och eventuella tillbehör
som ska returneras till Edwards. Tappa om möjligt ut alla vätskor och smörjmedel ur utrustningen
och dess tillbehör.
5. Försegla alla in- och utlopp till/från utrustningen (inkl. de med anslutna tillbehör) med
blindflänsar eller, om utrustningen inte är förorenad, med kraftig PVC-tejp.
6. Försegla utrustningen med en tjock polyeten-/polyetylenpåse eller -stycke.
7. Om utrustningen är av stort format ska den spännas fast på en lastpall tillsammans med
tillbehören. Om utrustningen är för liten för att spännas fast på en lastpall ska den förpackas i en
lämplig, hållbar låda.
8. Faxa eller skicka en kopia av Deklaration (HS2) till Edwards per post. Edwards måste få
Deklarationen innan utrustningen anländer.
9. Ge transportören en kopia av Deklaration (HS2). Om utrustningen är förorenad måste
transportören informeras om detta.
10.Försegla originalet av Deklarationen i lämpligt kuvert: fäst kuvertet ordentligt på utsidan av
paketet med utrustningen, i en genomskinlig, väderbeständig påse.

RETURAUKTORISERINGSNUMRET* SKA VARA TYDLIGT ANGIVET PÅ UTSIDAN AV
KUVERTET (SOM SKA SITTA PÅ UTSIDAN AV PAKETET MED UTRUSTNINGEN).
* ej tillämpligt i Japan

