
SMARTWATER MERKE-DNA
PÅFØRING - INSTRUKSJONER

VIKTIG!  - Les instruksjonene før bruk av SmartWater.® 



Vi anbefaler at en inventarliste opprettes
samtidig som SmartWater påføres.
En mal er tilgjengelig på vår hjemmeside

INVENTARLISTE

SIKKERHETSINFORMASJON

Et dokument for eierbytte �nnes på vår
hjemmeside.

EIERBYTTE

Anmeld samtlige tyveri til politiet. Vær nøye med å angi
i anmeldelsen at de stjålne objektene er merket med
SmartWater og om mulig oppgi hvor merkingen
be�nner seg. Inventarlisten som tidligere anbefalt er
et viktig hjelpemiddel.
Tyveri kan registreres på internett: www.politiet.no
eller ved å ringe ditt lokale politidistrikt.
 

VED INNBRUDD OG TYVERI

Smartwater MerkeDNA med mikropunkter
utgjør ingen risiko for helse og miljø.

• Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
• Pga. risiko for å skli, tørk eventuelt opp
   eventuelt søl.
• SmartWater er ikke helsefarlig men
   overfølsomme mennesker bør benytte
   hansker og vernebriller ved påføring.
• Øyekontakt: Skyll øyet med rennende
   vann i 15 minutter.
• Hudkontakt: Vaskes bort umiddelbart,
   benytt rikelig med såpe og vann.
• Fortæring: Skyll munnen skikkelig
   med vann.

www.smartwaternorge.com

Om mulig ta også bilder.
Oppbevar inventarlisten på et sikkert sted.

www.smartwaternorge.com

• Ikke spe ut SmartWater.
• Oppbevar beholderen i et mørkt og
   romtemperert område. 

• Lukk beholderen skikkelig etter bruk.

• Oppbevar beholderen som en 
   verdigjenstand.
• Må ikke påføres i minusgrader.

VIKTIG!



1 Forsikre deg om at strømmen er
frakoblet når du merker elektronikk
og maskiner.
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3 Rist beholderen i 30 sekunder før bruk,
gjenta vært 15:e minutt. Påfør med
penseldrag, vi anbefaler at hvert objekt
merkes på minst tre punter.
Unngå merking på blane over�ater.
Vær nøye med at punktene er enkle
for politiet å detektere. 

Husk å klistre opp de medfølgende dekalene godt synlig.

SmartWater kan legge igjen en glanset over�ate.
Er du usikker så prøv først på en lignende over�ate.
Forsøk å merke på ujevne over�ater, sprekker,
i hull og skjulte over�ater.
Unngå over�ater som utsettes for stor slitasje.
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5 Må ikke påføres kretskort, kontakter, bevegelige
deler etc. Om du er usikker vedrørende merkingen
så kontakt SmartWater Norge.

6 La merkingen tørke 30-60 minutter innen berøring.
Merkingen herder innen 48 timer ved normal
temperatur og luftfuktighet.

Det er dokumentert at godt synlige dekaler og skilt gir best innbruddsforbyggende effekt.
Registrerte SmartWater-brukere kan kjøpe kompletterende dekaler og skilt ved behov.

DEKALER, SKILT & REGISTERING

REGISTRERING VIA INTERNETT
Din unike kode �nnes på SmartWater-
beholderenog registeringsblanketten.
Register på:

REGISTRERING VIA SKJEMA
Fyll inn registeringsskjemaet så detaljert som
mulig og send det til: 

SmartWater Sverige
Gasverksvägen 5
611 35 Nyköping

(obligatoriske opplysninger er: navn, adresse,
telefonnummer, dato og om mulig e-post,
ikke glem å signere skjemaet.
(La PIN-nummer være blankt)

Foto tatt i 
UV-belysning.

Foto tatt i 
UV-belysning.

Foto tatt i 
UV-belysning.

Rengjør objektets overlate før påføring.

www.smartwater.com/registration
(raskt og enkelt, følg instruksjonene).

SMARTWATER MERKE-DNA
PÅFØRING



 

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 Norge Samarbeidspartner:
Elkotek Sikkerhet AS
Bråtealleen 7
2010 Strømmen

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

Vennligst informer oss om adresseendring slik at databasen 
oppdateres med korrekt informasjon.

Kontakt oss på telefon for mer informasjon:

+47 63 86 20 02

SmartWater påtar seg ikke ansvar hvis bruksanvisningen ikke følges.
Kontakt oss først hvis du har spørsmål om påføringen av SmartWater.

SmartWaters ID-kode gjelder kun for din personlige/ organisasjons eiendom.
Vennligst informer oss skriftlig ved eventuell adresseendring - legitimasjon kan kreves.

® / TM SmartWater, SmartWaters gule atom-logo og "THIEVES BEWARE" er registrerte varemerker
som eies av SmartWater Limited. SmartWaters kriminaltekniske tyverimerkingssystem og strategi
beskyttes globalt av varemerke og patent.

© SmartWater Technology Limited. Med enerett, alle rettigheter reservert.

E-post:

www.smartwaternorge.com

support@smartwaternorge.com


