SMARTWATER
MÄRKDNA

®

Applicering - Instruktioner

VIKTIGT - Läs instruktionerna innan användningen av SmartWater ®.

SMARTWATER MÄRKDNA
ATT TÄNKA PÅ
INVENTARIELISTA
Vi rekommenderar att man skapar en
inventarielista samtidigt som man applicerar
SmartWater. En mall finns tillgänglig på vår
hemsida www.smartwatersverige.se. Om
möjligt så ta även foton. Förvara inventarielistan
med fotografierna på ett säkert ställe.

ÄGARBYTE
Ett dokument för ägarbyte finns tillgängligt på
vår hemsida.

SÄKERHETSINFORMATION
SmartWater MärkDNA med mikropunkter
utgör ingen risk för hälsa eller miljö.

VIKTIGT!
Späd ej ut SmartWater.
• Förvara behållaren i mörkt och rumstempererat utrymme.
• Stäng behållaren ordentligt efter
användning.
• Förvara behållaren som ett värdeobjekt.
•

•

Applicera ej i minusgrader.

•

Förvara utom räckhåll för barn.

•

Pga halkrisk, torka upp eventuellt spill
omedelbart.

•

SmartWater är inte hälsofarligt men
överkänsliga personer bör använda
handskar och skyddsglasögon vid
användning.

•

Ögonkontakt: Skölj ögat med rinnande
vatten i 15 minuter.

•

Hudkontakt: Tvätta bort omedelbart,
använd rikligt med tvål och vatten.

•

Förtäring: Skölj munnen ordentligt
med vatten.

VID INBROTT OCH STÖLD
Anmäl samtliga stölder till Polisen. Var noga med
att ange i Polisanmälan att de stulna objekten är
märkta med SmartWater och om möjligt även
vart på objekten märkningen sitter. Inventarielistan
som vi tidigare rekommenderat är ett viktigt
hjälpmedel.
Stöldanmälan kan registreras på Internet:
www.polisen.se eller genom att ringa Polisen
på telefonnummer 114 14.

SMARTWATER MÄRKDNA
APPLICERING
Foto taget i
UV-belysning.

Foto taget i
UV-belysning.

Foto taget i
UV-belysning.

1 Försäkra dig om att strömmen är
frånkopplad när du märker elektronik
och maskiner.
2 Rengör objektets yta innan applicering.
3 Skaka behållaren 30 sekunder innan
användning, återupprepa vart 15:e
minut. Applicera med penseldrag, vi
rekommenderar att varje objekt märks
på minst tre punkter . Undvik märkning
på plana och blanka ytor. Var noga med
att en av punkterna är enkel för Polisen
att detektera.

4 SmartWater kan lämna en glansig yta.
Är du osäker så prova först att märka en
liknande yta. Försök att märka på ojämna
ytor, skåror, i hål och på dolda ytor. Undvik
ytor som utsätts för fysiskt slitage.
5 Applicera ej på kretskort, kontakter,
rörliga delar etc. Om du är osäker vid
märkningen av ett objekt så kontakta
SmartWater Sverige.
6 Låt märkningen torka 30-60 minuter
innan vidröring. Märkningen härdar under
48 timmars tid.

DEKALER, SKYLTAR & REGISTRERING
Det är dokumenterat att väl synliga dekaler och skyltar ger bästa brottsförebyggande effekt.
Registrerade SmartWater-användare kan köpa kompletterande dekaler och skyltar vid behov.
REGISTRERING VIA INTERNET
Din unika kod finns tryckt på
SmartWater-behållaren och
registreringsblanketten. Registrera på:
www.smartwater.com/registration
(snabbt och enkelt, följ instruktionerna).

REGISTRERING VIA FORMULÄR
Fyll i registreringsformuläret så detaljerat som
möjligt och skicka det i kuvert till:
SmartWater Sverige
Gasverksvägen 5
611 35 Nyköping
(obligatoriska uppgifter är: namn, adress,
telefonnummer, datum och om möjligt e-post,
glöm ej att signera formuläret.
(Lämna PIN-nummer blankt)

Kom ihåg att sätta upp de medföljande dekalerna väl synligt.

Vänligen meddela oss vid adressändring så att databasen uppdateras
med korrekt information.

Kontakta oss på telefon för mer information:

0155 - 46 06 20
SmartWater Sverige
Gasverksvägen 5
SE-611 35 Nyköping

E-post: info@smartwatersverige.se

www.smartwatersverige.se
SmartWater åtar sig inte ansvar för skador på egendom om inte tillämpningsguiden till fullo iakttas och efterlevs.
Kontakta oss först om du har några frågor angående tillämpningen av SmartWater.
SmartWaters ID-kod i behållaren gäller enbart för din personliga/organisations egendom. Vänligen meddela oss
skriftligen vid eventuell adressändring - intyg kan komma att krävas.
® / TM SmartWater, SmartWaters gula färg, atom-logo och “THIEVES BEWARE” är registrerade varumärken
som ägs av SmartWater Limited. SmartWaters kriminaltekniska stöldmärkningsystem och strategi skyddas globalt
av varumärken och patent.
© SmartWater Technology Limited. Med ensamrätt, alla rättigheter förbehålls.

