
MärkDNA – et usynligt tyverimærkningssystem

SmartWater MärkDNA er den nye generation af 
tyverimærkning – en kriminalteknisk væske, som i 
princippet er usynlig og næsten umulig at fjerne. 

Mange kommuner, skoler og virksomheder ser i dag 
fordelene ved at bruge MärkDNA som supplement til 
synlig tyverimærkning.

Alle genstande egner sig ikke til synlige permanente 
tyverimærkningsetiketter, fx smykker, antikviteter og 
lignende inventar. Så kan MärkDNA, som er godkendt af 
politiet, være en god måde at tyverimærke disse 
genstande med. Det er også en god idé at supplere 
synlige permanente tyverimærkninger med SmartWater 
MärkDNA, som giver en øget tyverisikring. 

I pensler helt enkelt MärkDNA på alle typer 
værdigenstande med en lille pensel. Den unikke kode i 
MärkDNA er registreret i SmartWaters internationale 
database (bemærk, at det er en anden database end 
Eurosecs Euro-ID), så der findes en kobling mellem ejeren 
og genstanden. 

Mikroprikker.
Ud over Mark DNA, der kodede 
mikroprikker tilføjet til Tyverisikring 
mærkning, som har den unikke 
talkombination præget i 
mikroprikker.

Unikke MärkDNA koder 
Smart Vand kan skabe et uendeligt 
antal unikke MärkDNA koder, som 
giver sporbarhed til tyveri mærkede 
objekter og forbinder kriminelle til 
specifikke forbrydelser

International database
Alle MärkDNA unikke koder gemt i 
Smart Waters internationale database

Eurosec tilbyder et komplet sortiment til tyverimærkning og inventarmærkning af IT-produkter og andet inventar. 
Permanent mærkning mindsker tyveririsikoen, og via vores verdensomspændende netværk Eurosec IRS (International 
Recovery Service) med international returservice sørger vi for, at fundet udstyr returneres til den rette ejer. Læs mere om 
vores tyveritjenester, og sammenlign vores tyverisikringsprodukter på  www.eurosec.se/dk
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Sådan fungerer MärkDNA: 

1. Tyverimærk genstanden
Tyverimærk genstanden ved at pensle MärkDNA
flere forskellige steder på genstanden.

2. Påsæt advarselsmærkater
Påsæt advarselsmærkater på både objektet (om
muligt) og bygningens facade, så de ses tydeligt.

3. Registrer tyverimærkningen
Registrer tyverimærkningen enten via
blanketten eller internettet.
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