SMARTWATER MÄRKDNA

INSTRUKTIONER STÖLDSKYDDSMÄRKNING

STÖLDMÄRK
DINA OBJEKT

SÄTT UPP DEKALER
& SKYLTAR SYNLIGT

REGISTRERA DIN
SMARTWATER KOD

SMARTWATER MÄRKDNA
ATT TÄNKA PÅ
INVENTARIELISTA

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid själva stöldmärkningen rekommenderas
att man samtidigt tecknar en inventarielista,
dokumentet finns att hämta på vår hemsida
bland övriga nedladdningsbara dokument,
se webbadressen på sista sidan.

SmartWater MärkDNA med mikropunkter är inte hälsoeller miljöfarlig.
- Förvara SmartWater utom räckhåll för barn.
- Städa upp spill omedelbart eftersom det kan vara
halt.
- SmartWater är ej farligt men fastnar på olika ytor,
därför rekommenderas handskar och ögonskydd
vid applicering.
- Om SmartWater kommer i kontakt med ögonen, skölj
rikligt med vatten i minst 15 minuter.
- Om SmartWater kommer i kontakt med huden, tvätta
med tvål och vatten.
- Om du sväljer SmartWater, skölj ur munnen rikligt
med vatten och rådfråga läkare om några symtom
utvecklas.

ÄGARBYTE / AVYTTRING
Ett dokument för ägarbyte finns tillgängligt på vår
hemsida.

VID STÖLD / INBROTT
Polisanmäl samtliga stölder, liten som stor.
Ange att de stulna objekten är stöldmärkta med
SmartWater MärkDNA, om möjligen vart på
objekten märkningen är applicerad.
Inventarielistan som nämns ovan är ett viktigt
hjälpmedel.
Stöldanmälan kan göras på internet:
www.polisen.se
eller genom att ringa Polisen på telefon 114 14.

VIKTIGT!
- Späd inte ut din SmartWater MärkDNA.
- Förvara rumstempererat och mörkt.
- Stäng behållaren ordentligt efter användning.
- Förvara din SmartWater MärkDNA som ett värdeobjekt.
- Applicera ej i minusgrader.

SMARTWATER MÄRKDNA
APPLICERING - ATT STÖLDMÄRKA

1. Ta ur batteri/slå av eventuell strömkälla vid
märkning av elektronik/maskiner.
2. Rengör noggrant alla ytor som skall stöldmärkas.
3. Skaka behållaren 30 sekunder före användning.
Applicera SmartWater tunt genom att stryka/
dutta på objektet.
Vi rekommenderar märkning på minst tre märkpunkter per objekt om möjligt.
Tänk på att det skall vara enkelt för Polisen att
detektera åtminstone en av märkpunkterna.

1. Märk dina
objekt

2. Sätt upp
dekaler/
skyltar

4. Märkningen kan ge en blänkande yta. Om du är
osäker - prova först att märka på en liknande yta
för bästa resultat. Försök att märka objekt på
ojämna ytor, i skåror och på dolda ytor.
Undvik ytor som utsätts för fysisk slitage/nötning.
5. Märk inte på kretskort, kontakter etc.
Om minsta tveksamet finns vid märkning
av antikviteter - kontakta Eurosafe eller expert.
6. Låt helst torka i 30-60 minuter innan beröring.

3. Registrera
din unika kod

SMARTWATER MÄRKDNA
DEKALER, SKYLTAR & REGISTRERING
ATT REGISTRERA PÅ INTERNET
Din unika kod finns tryckt på SmartWater
behållaren och registreringblanketten.
Registrera på:
www.smartwater.com/registration
(snabbt och enkelt, följ instruktionerna).

ATT REGISTRERA VIA BLANKETT

Dokumenterat resultat/statistik visar att det
är viktigt med tydliga skyltar och dekaler för
att uppnå bästa brottsförebyggande effekt.
Registrerade SmartWater användare kan
införskaffa dekaler och skyltar efter behov.

Fyll i registreringsblanketten så detaljerat
som möjligt och skicka den i kuvert till:
Eurosafe Security Solutions AB
Gasverksvägen 5
611 35 Nyköping
(obligatoriska uppgifter: namn, gatuadress,
stad, län, kontaktuppgifter, datum, signatur).

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