SMARTWATER MÄRKDNA

STÖLDSKYDDSMÄRKNING PRIVAT OCH HUSHÅLL

VAD ÄR SMARTWATER?
SmartWater grundades i England och har effektivt verkat brottsförebyggande i 20 år.
Stöldmärkningen är väldigt svår att upptäcka för blotta ögat men lyser upp kraftigt
gröngult i speciell UV-belysning.
I projekt tillsammans med svensk Polis har SmartWater reducerat inbrott och stölder
med mer än 80 procent.
UNIKA KODER
Vätskan i varje SmartWater-behållare innehåller en unik kod som registreras på en
person. På så sätt kopplas objekt till dess ägare och kriminella till brott.
Endast 1/4 millimeter av SmartWater krävs för att i en laboratorieanalys få fram den
unika koden och därmed ägaren till objektet. Den unika koden registreras i en
internationell databas vilket erbjuder en internationell spårbarhet.

POLISEN - DETEKTERING OCH SPÅRNING
Polisen har nationella rutiner och utrustning för att detektera och spåra SmartWater.
SmartWater är godkänt som MärkDNA av Svensk Polis och Nationellt forensiskt
centrum, NFC (f.d Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL).
SmartWaters patenterade gröngula färg syns enbart i speciellt UV-ljus vilket ger
Polisen det underlag som krävs för att vidta tvångsåtgärder så som att beslagta
gods och gripa misstänkta.
Polisen, Larmtjänst och Eurosafe Security Solutions AB kan söka direkt på de unika
koderna i SmartWaters internationella databas via mikropunkter som finns adderade
som standard i SmartWaters MärkDNA.
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APPLICERING
SmartWater kan stöldmärka värdefulla ägodelar som smycken, datorer, mobiler,
ridutrustning, fordon och båtar m.m. Det är bara fantasin som begränsar vad som
kan stöldmärkas.
Applicering sker enkelt genom att man penslar på vätskan på objekten varpå
SmartWater med sin unika MärkDNA kod härdar/torkar fast på objekten.
Beroende på vilken yta som märks kan SmartWater vara helt osynlig till att det i
andra fall enbart syns för blotta ögat som en glänsande yta. I kombination med att
märkningen är så enkel att utföra på flera olika punkter per objekt så skapar det en
osäkerhet hos de kriminella som helt enkelt inte gör det värt risken att stjäla objekt
märkta med SmartWater MärkDNA.
DEKALER OCH SKYLTAR
Objekt och hushåll förses med brottsförebyggande dekaler och skyltar vilket är en
viktig del i SmartWaters brottsförebyggande koncept.
MILJÖ OCH HÄLSA
SmartWater är helt ofarligt för hälsa & miljö vilket har dokumenterats i utredningar
av Trafikverket och TeliaSonera Skanova tillsammans med Kemikalieinspektionen.
HÅLLBARHET
SmartWater har uppnått högsta resultat, klass A i utomhusbruk i den engelska testnormen PAS820:2012 som är speciellt framtagen för utvärdering av MärkDNA.
SmartWater garanterar att de unika MärkDNA-koderna och den fluorescerande
gröngula färgen håller minst 5 år i utomhusmiljö.
Det behövs bara 1/4 millimeter av SmartWater
för att genomföra en laboratorieanalys och på
så sätt få fram den unika MärkDNA-koden.

SKYDDA DINA VÄRDESAKER
STÖLDSKYDDSMÄRKNING PRIVAT OCH HUSHÅLL
SmartWater MärkDNA-paket privat och hushåll
innehåller:
- 6ml SmartWater MärkDNA med unik kod
- Mikropunkter med unik kod
- 48st runda dekaler 2cm
- 1st dekal 12x14cm
- 2st metallskyltar för grind 7,5x7,5cm
- 6st dekaler 7x8cm
- Instruktioner
- Personligt registreringsbevis
- Internationell databas godkänd av Polisen
- Garanti på 5 års hållfasthet i utomhusmiljö

Auktoriserad återförsäljare:

Swesecure
www.dnabutiken.se
support@dnabutiken.se

® SmartWater, SmartWaters gula atom-logotype är varumärkesskyddad och ägs av SmartWater Limited.
SmartWater är en kriminalteknisk stöldmärkning och strategi med globalt varumärkesskydd och patent.

Distributör av SmartWater:
Eurosafe Security Solutions AB
Gasverksvägen 5, 61135 Nyköping
Telefon: 0155-46 06 00 | smartwater@eurosafe.se
www.smartwater.com/sweden | www.eurosafe.se
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