SmartDNA® appliceras på stöldbegärliga föremål. Ditt SmartDNA® kit
innehåller en unik DNA-kod, vilket gör det möjligt att spåra och binda
kriminella samt stöldgods till ägaren och händelsen.
SmartDNA® kit lämpar sig till märkning av:
• Datorer, Värdesaker
• Verktyg och maskiner
• Cyklar, barnvagnar
• Bilar (stöldbegärliga bildelar såsom bilradio, navigation, instrumentpanel, ratt etc.)
• Båtar-inne i motorrum, plotter, radio, stereo
• Konst
Behöver du beställa fler dekaler eller staketskyltar, så beställer du på www.safesolution.se,
via beställningsrutan, ange ditt ap nummer (Dnakod vid beställning). Du kan även maila din
beställning till info@safesolution.se
På www.safesolution.se finns en film, ”inbrottsvågen” som beskriver hur märkning går till. En
liten punkt räcker som märkning, flaskan räcker då till ca 3-400 märk-punkter. Ett komplett
säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängligt på begäran.

Instruktioner för användning av Smart DNA
Applicering
Produkten har utformats för att tillhandahålla ett kriminaltekniskt skydd och en spårbarhet som
inte kan avlägsnas efter att lösningen har torkat på det markerade föremålet. För tyngre metallmärkning, utomhusbruk, finns en starkare produkt att beställa.
Så här applicerar du lösningen:
• Använd inte lösningen efter det bästföredatum som anges på flaskan.
• Applicera på ett område som är minst 5 mm.
• Dna är beröringstorr inom några minuter och helt torr inom en timme.
• Testa eventuellt om lösningen är jämnt bestruken med hjälp av en 365 nm UV-ficklampa.
De bestrukna områdena kommer att lysa klarröda. Ytterligare lösning (från samma flaska) kan
appliceras efter behov

• Om du behöver applicera SmartDNA® på nytt:
• Du kan applicera resterande lösning från öppnad flaska på det ursprungligen märkta området
(inom det bästföredatum som står angivet på flaskan).
• Du kan köpa ny lösning. Den kommer då att ha en annan DNA-kod och ska därför appliceras
på ett nytt område. Måla inte över det ursprungligen märka området med en annan lösning.

Före applicering
• Leta upp ett område på det föremål som ska märkas och försäkra dig om att området är rent
och torrt, samt fritt från damm och fett.
• Rengör ytan som ska märkas efter vid behov med rödsprit.
• Skaka flaskan i minst tjugo sekunder före användning. Sätt också på locket och skaka flaskan
regelbundet under hela appliceringen.
• Märkning bör ske där yttre påverkan är minimal ex skyddade ytor, i batterifästen, kanter,
skrovligheter etc.
• Fäst dekalerna på fönster, dörr, föremål
Bör appliceras vid temperaturer på mellan 15 och 30 °C. Den bör inte appliceras på ytor som
är våta eller frysta, eller som sannolikt kommer att vätas eller frysas inom en timme efter
märkningen.
• Förvara oanvänd lösning skyddat från direkt solljus och vid en temperatur på mellan 8-30 °C.
• Vi rekommenderar att du testar lösningen på ett icke synligt område, eller på ett föremål med
lågt värde som har en liknande yta, för att bedöma effekten av märkningen innan du använder
lösningen på ett mer värdefullt föremål. Efter att SmartDNA®-lösningen har applicerats är den
näst intill omöjlig att avlägsna.

Applicera DNA på:
• Undersidan av föremål eller områden som inte ofta vidrörs eller slits.
• Inpräntade logotyper med upphöjda kanter.
• Kanter och skrovligheter på tv, mobil, dator
• Märk verktyg som skruvdragare, borrmaskiner, tigersågar, i batterifästen både på batteri
och maskin
• Selar, linor bör märkas på så skyddade ställen som möjligt
• Smycken och klockor i gravyr, håligheter, förnya märkningen var tredje (3) månad.
• Cyklar, motorcykel, mopeder - märk på platser som är väderskyddade.
• Märk konst på baksidan av ramen så att inte duken blir skadad.
• Bil-Invändigt: Ratt, navigationssystem, växelspak, stereo, underkant av säte, märk på kanter,
på skrovliga ytor.

• Utvändigt: Backspegel på insidan av kanten av glaset, baklyktor insidan på kanten av
glaset, framlyktor lyktinsats från insidan av motorutrymmet
• Fäst dekaler på förardörr samt bakruta
Applicera inte DNA på:
• Elektriska föremål bör stängas av och kopplas från elnätet före appliceringen och försik
tighet bör iakttas.
• Skärmar (mobil,dator,tv), däremot i kanter och skrovligheter, håligheter går utmärkt att
märka.
• Områden som rutinmässigt utsätts för starkt direkt solljus eller konstant fukt.

Registrering
Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA® förpackning. Du gör det via internet genom att gå in på www.safesolution.se. Så snart du märkt dina föremål, gör du registreringen
i fem enkla steg:
1. Gå in på www.safesolution.se och klicka på KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA
DITT SMARTA DNA som du hittar vid översta videon.
2. Skriv in din unika apxx.xxxxxx kod inklusive punkt som finns angiven på förpackning och flaska.
3. Komplettera med eget lösenord som innehåller minst sex (6) tecken.
4. OBS! alla fält som markerats med en stjärna * är obligatoriska och måste fyllas i
för att komma vidare.
5. Ange ev. bilnr , samt kort beskrivning i övrigt, ex div värdeföremål, lösöre
6. Efter att hela formuläret fyllts i klickar du på ”Registrera” – du kommer då att få
en bekräftelse till angiven e-postadress. Förvara detta meddelande på säker plats
för att i framtiden kunna uppdatera vid adressändring, nytt telefonnummer etc.
7. Du behöver inte registrera varje föremål du märker, för eget bruk kan du spara en
egen förteckning
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