
SMARTWATER MERKE-DNA
Tyverimerking av kjøretøy, båt, motorsykkel og sykkel



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 
kjøretøyets VIN (registreringsnummer). Ved tyveri kobles dette direkte til kjøretøyet. 
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.



PÅFØRING
SmartWater kan tyveribeskytte kjøretøydeler som airbags, navigasjon, xenonlys, 
ratt, felger m.m. 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
Kjøretøyet utstyres 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.

 

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 laboratorium 
ananalyse og på dette sett få frem den unike koden.

KAN SPORES AV POLITIET

TYVERIMERKET EIENDEL



 

Autorisert forhandler:

SmartWater-pakke Vehicle inneholder:

- 1 x SmartWater væske med unik kode 3 ml
- Mikropunkter med unik kode
- 5 x 2,5x8cm dekal utside vindu
- 2 x 2,5x8cm dekal innside vindu
- 10 x 1,5x3cm dekal
- 1 x Registreringsformular
- 1 x Instruksjon for påføring

- Internasjonal database godkjent av Politiet
- Garanti på 5 års holdbarhet i utendørsmiljø

BESKYTT DITT KJØRETØY
Tyverimerking av kjøretøy, båt, motorsykkel og sykkel

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 Norge Samarbeidspartner:
Elkotek Sikkerhet AS
Bråtealleen 7
2010 Strømmen

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

- Laboratorieanalyser i politiutredninger
- Support og rådgivning
- Bistand i tyverisaker
- Søking på mikropunkter i database


