SMARTWATER DNA-MÆRKNING
KRIMINALTEKNISK MÆRKNING TIL VIRKSOMHEDER OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Under UV-lys

VI STOPPER TYVEN
Tyveri er desværre en del af virkeligheden for virksomheder og i den offentlige sektor.
SmartWater beskytter værdier og sikrer medarbejdere en tryggere hverdag.
HVAD ER SMARTWATER
SmartWater er en banebrydende DNA-mærkning, som beskytter mennesker og
værdier. Grundelementet er en usynlig, kriminalteknisk væske, som bruges til at
mærke værdier med. Politiet kan spore de mærkede tyvekoster, og det er et rent
skrækscenarie for indbrudstyve. Elektronik, kabler eller maskiner mærket med
SmartWater er langt mindre attraktive for en tyv..
HVORDAN FUNGERER SMARTWATER DNA-MÆRKNING?
SmartWater DNA-mærkning kan ikke ses med det blotte øje – kun under UV-lys,
som får væsken til at lyse stærkt grøngult. SmartWater DNA-mærkning indeholder en
unik kode samt microdots, der er registreret i SmartWaters database, og som politiet
har direkte adgang til. Stopper politiet fx en bil med en samling stjålen, DNA-mærket
elektronik, vil tyvekosterne øjeblikkeligt kunne kobles til ejer og gerningssted.
SmartWaters DNA-mærkning kan bruges juridisk og har internationalt fungeret som
bevis i hundredvis af domsfældelser.
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POLITIETS EFFEKTIVE VÆRKTØJ
Rigspolitiet i Danmarks anerkender SmartWater som værktøj i efterforskninger.
Landets 12 politidistrikter har modtaget et servicedirektiv om, hvordan DNAmærkningen skal håndteres, og politiet har altid direkte adgang til SmartWaters
internationale database. SmartWater DNA-mærkning indeholder også microdots,
der hjælper politiet med at spore den unikke kode øjeblikkeligt.

SÅDAN MÆRKER DU VÆRDIER MED SMARTWATER
Du kan mærke alle typer værdier med SmartWater: Elektronik, smykker, sportsudstyr, biler, cykler eller barnevognen. Væsken pensles eller duppes direkte på
dine værdier; når den tørrer er DNA-mærkningen ekstremt svær at fjerne.
Vi anbefaler at mærke mindst tre til fem steder. Jo større genstanden er, jo flere
og større mærker bør du sætte.
SKILTE HOLDER TYVEN VÆK
Alle vores SmartWater-pakker leveres med advarselsskilte og stickers, som du
kan sætte op på vinduer, døre og direkte på værdier. Skiltene virker i sig selv
præventivt og vil få tyvene til at gå i en stor bue uden om det sikrede hjem.
SKADER IKKE MILJØ ELLER SUNDHED
SmartWater er ikke skadeligt for hverken sundhed eller miljø. Produktet skal ikke
klassificeres som farligt og er ikke mærkningspligtigt i henhold til CLP-forordningen,
der fastlægger betingelser for klassificering, mærkning og emballering for stoffer og
blandinger i EU.
KVALITETSSIKRING
SmartWater er klassificeret med BSI PAS 820:2012 – klasse A. Det betyder, at
væsken kan spores i mindst 5 år selv udendørs under barske vejrforhold.
SmartWater er baseret på metalsalte og mere robust end traditionel organisk
DNA-mærkning.
Vores 5-årsgaranti inkluderer
• 5 års sikker DNA-mærkning
• Unik kode til din bil/båd/motorcykel
• Gratis laboratorieanalyse i politiets efterforskning
• Gratis support og rådgivning
• Registrering i SmartWaters internationale database (certificeret med ISO27001)
• Rettighed til at anvende Smartwaters kriminalitetsforebyggende advarselsskilte

BESKYT DINE VÆRDIER
KRIMINALTEKNISK MÆRKNING TIL VIRKSOMHEDER
SmartWater DNA-mærkning, applikationer:
•
•
•
•
•

Maskiner og værktøj
It-udstyr
Metal og kabler
Køretøjer og både
Detalje handel

Få mere information om SmartWater
DNA-mærkning på vores hjemmeside
www.smartwaterdanmark.com
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KAN SPORES AF POLITIET
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