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Declaração de Segurança para 
manutenção de equipamentos

Nota: Por motivos de segurança, favor anexar uma declaração preenchida, bem como todas as Fichas de Informação de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) para cada equipamento que está sendo enviado para manutenção. Caso a declaração de segurança para manutenção não for 
anexada ao equipamento, a Anton Paar enviará um e-mail solicitando o envio dentro de duas semanas. Caso a declaração não seja enviada neste 
prazo o equipamento será devolvido sem reparo às custas do remetente.

Nome da Empresa: Endereço:

Departamento:

Responsável: Tel.:

E-Mail: Fax:

Dados do Cliente

Declaração do Cliente

Confirmo que o equipamento foi limpo antes do envio e que todos os resíduos da amostra foram removidos. Confirmo que todas as 
informações declaradas acima estão completes e são verdadeiras. Dados do cliente:

(Assinatura) (Nome completo) (Local e Data)

Motivo para manutenção:

Equipamento: Número de série: Número da RMA/ARM:

Dados do Equipamento

Descrição da amostra Descrição Química Classe de risco Informações adicionais

Informações sobre Amostras e Agentes de Limpeza

Listar todas as amostras e agentes de limpeza utilizados no equipamento. Anexar todas as Fichas de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos - (FISPQ) 

Infeccioso

Oxidante

Tóxico

Radioativo

Cancerígeno

Água reativa

Explosivo

Corrosivo

Inflamavél

Pirofórico

Sulfuroso

Contém Peróxido

Contém Cianeto

Outras Substâncias

Marcar todos os campos aplicáveis:
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