
SMARTWATER MERKE-DNA
Tyverimerking foretak & offentlig sektor

KAN SPORES
AV POLITIET



HVA ER SMARTWATER?
SmartWater ble etablert i England og har effektivt vært kriminalitet forebyggende
i 20 år. Tyverimerkingen er veldig vanskelig å oppdage for det blotte øye men 
lyser opp kraftig grønngult i en spesiell UV-belysning.

SmartWater reduserer tyverier i Sverige med mer enn 80 prosent.

 

POLITIET - DETEKTERING OG SPORING
Politiet har nasjonale rutiner og utstyr for å detektere og spore SmartWater.
SmartWater er godkjent som MerkeDNA av norsk politi. SmartWaters patenterte 
grønngule farge syntes kun i spesielt UV-lys som gir politiet det underlag som kreves 
for å gjøre tiltak som å beslaglegge tyvegods og gripe mistenkte.
Politiet kan søke direkte på de unike kodene i SmartWaters internasjonale database.

UNIKE KODER
Væsken i hver SmartWater-beholder inneholder en unik kode som registreres på 
en organisasjon eller person. På denne måten kan et objekt kobles til dets eier og 
kriminelle til forbrytelsen. Kun 1/4 miilimeter av SmartWater kreves for å få frem den 
unike koden ved en laboratorieanalyse. Den unike koden registreres i en internasjonal 
database som gir en internasjonal sporbarhet.

Utover koden legges det også til mikropunkter i tyverimarkeringen, som har den unike 
koden karakterisert i sifferkombinasjoner på små mikropunkter (0,6 mm – 0,4 mm små 
partikler). Mikropunktene kan avleses i håndholdt mikroskop. Mikropunktene gir politiet 
og tollen mulighet til å �nne eier ved hjelp av mikroskop hurtig og effektivt.
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PÅFØRING
SmartWater kan tyveribeskytte alle typer objekt. Det er bare fantasien som begrenser 
hva som kan merkes. Påføring skjer enkelt ved at man pensler væsken på og den 
herder/tørker fast på objektet. Avhengig av hva slags over�ate den pensles på kan 
SmartWater være helt usynlig for det blotte øye. I kombinasjon med at merkingen 
er så enkel å utføre på �ere punkter per objekt så skaper det en usikkerhet hos de 
kriminelle som enkelt ikke tar risken med å stjele et SmartWater merket objekt.

DEKALER OCH SKILT
Objekt og husholdning merkes med dekaler og skilt som er en viktig del av 
SmartWaters tyveri-forebyggende konsept.

 

MILJØ OG HELSE
SmartWater er helt ufarlig for helse og miljø og er dokumentert i utredninger av 
Tra�kverket og TeliaSonera Skanova sammen med Kemikalieinspetionen.

Under garantitiden inngår:
• 5 års holdbarhet i utendørsbruk etter testnormen PAS820:2012
• Eksklusiv benyttelse av tildelt kriminalteknisk kode
• Kostnadsfrie laboratorieanalyser og politiutredning
• Kostnadsfri support og rådgivning
• Støtte for kriminalitetsbekjempning i kriminalsaker
• Søking på mikropunkter i onlinedatabase (Smarticle ™)
• Registering i SmartWaters internasjonale database (sertifisert ihht. ISO27001)
• Vedlikehold av database, administrasjon samt registering ved eierbytte av objekt
• Rett til å benytte SmartWaters varemerkebeskyttede skilt og dekaler

5 ÅRS GARANTI, SUPPORT, ANALYSER

HOLDBARHET
SmartWater har oppnådd høyeste resultat, klasse A i utendørsbruk i den engelske 
testnormen PAS820:2012 som er spesielt utviklet for testing av Merke-DNA.
SmartWater garanterer at de unike Merke-DNA kodene og den �uoriserende 
grønngule fargen holder i minst 5 år i utendørsmiljø. Det trengs kun 1/4 millimeter 
av SmartWater for å gjennomføre en laboratoriumananalyse og på dette sett få 
frem den unike koden.



NÅ FÅR DET VÆRE NOK MED TYVERIER

MASKINER OG VERKTØY
MINIMER DRIFTSTOPP OG UNØDIGE KOSTNADER

SmartWater gir umiddelbar effekt som virker 
døgnet rundt året rundt.

SmartWaters kriminalitetsforebyggende effekt ved hjelp
av skilt og dekaler er den største anledningen til att
mange foretak innen bygg & annlegg tyverisikrer
sin utrustning med SmartWater Merke-DNA. Om et tyveri
allikevel skjer gir SmartWaters patenterte grønngule farge
nok grunnlag for politiet til å fatte tiltak som å beslaglegge
gods og gripe mistenkte.

“Vi tror på produktet og håper på å kunne benytte det istørre skala i fremtiden. 
Vi har høye forventninger til resultatet og er overbevist om at tyverier av merkede 
objekter vil minske, samtidig øker sjansen til å �nne igjen stjålne objekter via politiets 
beslag betraktelig. Denne innsatsen kommer på sikt til å minske både PEAB´s og 
samfunnets skadekostnader ved innbrudd” 
Peter Mertin, konsernsjef PEAB

KAN SPORES
AV POLITIET



TYVERIER AV IT-UTSTYR ØKER

Flere foretak, kommuner og utdanningsorgan ser nytten av SmartWater som
erstatning eller supplement til tradisjonell merking.
Det faktum at tyverimerkingen utføres raskt og enkelt på �ere ulike merkepunkter
samt er usynlig innebærer at alt kan tyverimerkes uansett størrelse og materiale.

IT-UTSTYR
BESKYTT INFORMASJON OG UNNGÅ KOSTNADER VED TYVERI

Noen av de organisasjoner som fremgangsrikt
tyverimerker elektronikk med
SmartWater i sverige er:
Örebro kommun, Örebro Universitet,
Mölndal stad, Sundbybergs stad,
Karlstads universitet, Polisen, Peab,
Lunds universitet, Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopp (NSVA), kyrkor m.fl.

Antallet laptoper, nettbrett og mobiltelefoner som foretak benytter blir �er og
likeså tyverier av elektronikk som enkelt kan omsettes til penger av kriminelle.
Kritisk informasjon som lagres på stjålet IT-utstyr kan havne i kriminelles hender
og mye arbeid mistes selv om de �este foretak har rutiner for dette i dag.



Ved Olskrokens banegård i Gøteborg opphørte
kabeltyveriene helt etter at SmartWater ble påført
og områdeskilt ble satt opp.

TYVERI AV METALLER
BESKYTT INFRASTRUKTUR, MATERIALER OG EIENDOM

SmartWater i Sverige beskytter effektivt kirker, el-
stasjoner, telefonnett, jernbane og industri mot
tyveri av metaller.Den enkle påføringen i kombinasjon 
med SmartWaters 5 års garanti i utendørsmiljøer gir 
et kostnadseffektivt kriminalitetsforebyggende 
middel mot tyveriene.

SmartWater krever ingen
avansert installasjon,
el-tilknytning, telefon-
forbindelse, oppkobling
til internett eller personale
på plass. SmartWater har
en dokumentert kriminalitets-
forebyggende effekt mot
kobber- & metalltyverier
døgnet rundt.

“Vi er fornøyd med det som er blitt levert og har sett en reduksjon i tyverier av kobber
der vi har merket med SmartWater.”
Lennart Edvardsson, TeliaSonera Skanova Access AB



KJØRETØY

KJØRETØY OG BÅT
BESKYTT OBJEKT OG ORGANISASJON

De organiserte tyveriene av kjøretøy øker og det er ikke
bare tyverier av premium biler men også tyverier av
“vanlige” biler. Med SmartWater tyverimerkes de deler på
kjøretøyet som er attraktive å stjele. Xenon-lys, katalysator,
airbags, felger, navigasjon m.m. Til og med kjøretøyets
karosseri og motordeler tyverimerkes.
Den usynlige merkingen er nesten
umulig for de kriminelle å �nne på
et kjøretøy ettersom de ikke har
kunnskap om hvor de skal lete.
Det gir en stor merverdi å tilby et
kjøretøy som allerede er tyverimerket
som leder til mindre risiko for tyveri.

SmartWaters unike grønngule farge gir politiet et grunnlag for å
gjøre tiltak når de stopper et kjøretøy som mistenkes stjålet.
Til og med tollen og sjøpolitiet har kunnskap og rutiner for å
detektere og håndtere SmartWater Merke-DNA.

BÅT
SmartWater garanterer at de unike metallbaserte MerkeDNA kodene
og den grønngule fluoriserende fargen holder i minst 5 år i utendørs-
miljø som gir en langsiktig beskyttelse. I sammenligning med andre
tyverimerkingsmetoder av båter er SmartWater ekstremt kostnads-
effektiv og gir også mulighet til å tyverisikre kostbar utrustning som
elektronikk, kapell, navigasjon m.m. SmartWater beskytter i dag 
hele marinaer og de avskrekkende skiltene er en viktig del i den 
kriminialitetsforebyggende effekten.



 

Autorisert forhandler:

SmartWater-pakke Medium inneholder:

- 2 x SmartWater væske 6ml
- 2 x 12x17cm skilt
- 2 x 12x14cm dekal
- 20 x 7x8cm dekal
- 100 x 1,5x3cm dekal
- 1 x UV-lommelykt
- 1 x Registreringsformular
- 1 x Instruksjon for påføring

• Garanti på 5 års holdbarhet i utendørsmiljø • Internasjonal database godkjent av Politiet
• Laboratorieanalyser i politiutredninger • Support og rådgivning • Bistand i tyverisaker
• Søking på mikropunkter i database

BESKYTT DIN VIRKSOMHET
Tyverimerking foretak & offentlig sektor

S  E  C  U  R  I  T  Y    S  O  L  U  T  I  O  N  S

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

® SmartWater, SmartWaters gule atom-logotype er varemerkebeskyttet og eies av SmartWater Limited. 
SmartWater er en kriminalteknisk tyverimerking og strategi med global varemerkebeskyttelse og patent.

SmartWater-pakke Large inneholder:

- 1 x SmartWater væske 50ml
- 2 x 12x17cm skilt
- 10 x 12x14cm dekal
- 40 x 7x8cm dekal
- 10 x 2,5x8cm dekal
- 350 x 1,5x3cm dekal
- 1 x UV-lommelykt
- 1 x Registreringsformular
 -1 x Instruksjon for påføring

SmartWater den “usynlige” tyverimerkingen skaper et tryggere arbeidsmiljø og
begrenser virksomhetens driftsavbrudd. SmartWater er et utprøvet konsept som har
virket kriminalitetsforebyggende i 20 år.

SmartWater Norge Samarbeidspartner:
Elkotek Sikkerhet AS
Bråtealleen 7
2010 Strømmen

Kontakt:
Tel. 63862002 I info@smartwaternorge.com I
support@smartwaternorge.com


