
MärkDNA - ett osynligt stöldmärkningsystem

SmartWater MärkDNA är den nya generationens 
stöldskyddsmärkning, en kriminalteknisk vätska som är i 
princip osynlig och nästan omöjlig att få bort. 

Många kommuner, skolor och företag ser idag fördelar med 
att använda MärkDNA som komplement till synlig 
stöldskyddsmärkning.   

Alla föremål lämpar sig inte för synliga permanenta 
stöldmärkningsetiketter, exempelvis smycken, 
konst, antikviteter och liknande inventarier. Då kan 
MärkDNA, som är godkänt av polisen, vara ett bra sätt att 
stöldmärka dessa föremål. Det är också en god idé att 
komplettera synliga permanenta stöldmärkningar med 
SmartWater MärkDNA för utökat stöldskydd. 

Ni penslar enkelt på MärkDNA på alla typer av 
stöldbegärliga objekt. Genom märkningen registreras 
produkten i SmartWaters internationella databas 
(observera att det är en annan databas än Eurosecs Euro-
ID) så att det finns en koppling mellan ägaren och objektet. 

SmartWater har medvetet valt att skapa koderna med 
metaller istället för organiskt dna på grund av dess 
hållbarhet. Koderna återskapas aldrig av juridiska skäl. 

Mikropunkter  
Utöver MärkDNA-koden adderas 
mikropunkter i stöldmärkningen, 
vilka har den unika koden präglat i 
sifferkombination på dom små 
mikropunkterna. 

Unika MärkDNA-koder SmartWater 
kan skapa oändligt antal unika 
MärkDNA-koder vilka ger spårbarhet 
till stöldmärkta objekt samt kopplar 
kriminella till specifika brott. 

Internationell databas 

Samtliga MärkDNA-koder lagras i 
SmartWaters internationella databas. 

Eurosec erbjuder ett komplett sortiment för stöldmärkning och inventariemärkning av IT-produkter och andra inventarier. 
Permanent märkning minskar stöldrisken och genom vårt världsomspännande nätverk Eurosec IRS (International Recovery Service) 
med internationell returservice ser vi till att upphittad utrustning återlämnas till rätt ägare. Läs mer om våra stödtjänster och 
jämför våra stöldmärkningsprodukter på  www.eurosec.se 

Eurosec AB 
Post: Box 128, 183 22 Täby 
Besök: Hörnåkersvägen 10,  183 65 Täby 
Organisationsnummer:  556385-7027 

Växel: 08-541 750 65 
E-post: office@eurosec.se
www.eurose c.se

Så här enkelt fungerar MärkDNA: 

1. Stöldmärk
Stöldmärk ert objekt genom att pensla på
MärkDNA på flera olika ställen

2. Sätt upp dekaler
Sätt upp avskräckande dekaler på både objektet (om
möjligt) och fastighetens fasad så att de syns tydligt.

3. Registrera
Registrera er stöldskyddsmärkning antingen via
blankett eller på internet.
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