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SMARTWATER VÄHENTÄÄ VARKAUKSIA HUOMATTAVASTI
Smartwater perustettiin Englannissa ja on tehokkaasti vaikuttanut varkauden
suojana jo 20 vuotta. Merkkaus on vaikea huomata paljaalla silmällä, mutta tietyssä
UV-valossa näkyy vahvasti keltavihreänä.
Neste jokaisessa SmartWater ampullissa sisältää ainutlaatuisen koodin mikä
rekisteröidään henkilöön. Sillä tavalla yhdistyy tuote henkilöön ja rikollinen tiettyyn
rikokseen.
Ajoneuvot rekisteröidään erikseen ja yhdessä ainutlaatuisen koodin kanssa ne
rekisteröidään kansainväliseen tietokantaan, mikä antaa kansainvälisen
jäljitettävyyden.

Näkymätön varkauden suoja merkintä.
Merkkaus on vaikea huomata paljaalla silmällä.
Rekisteröityminen SmartWaterin kansainväliseen tietokantaan
(sertifoitu ISO27001 mukaisesti).
Jokainen ampulli sisältää ainutlaatuisen koodin.
5 vuoden säilyvyys ulkoilmassa PAS820:2012 testinormin mukaan.
Oikeus käyttää SmartWaterin tavarasuoja merkittyjä kilpiä.
Tuotteet ja talot merkataan huoleellisesti SmartWaterin rikostorjunta tuotteilla.
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KÄYTTÖ OHJEET
SmartWaterilla voi merkata varkaus alttiit ajoneuvon osat niin, kuin airbagin,
navigaattorin, xenon ajovalot, lisäajovalot, vanteet ym. Vain mielikuvitus rajaa mitä
voi varkaus estomerkitä. Nesteen harjaaminen esineeseen on helppoa, minkä jälkeen
SmartWaterin ainutlaatuinen rikosteknillinen koodi kuivuu tuotteeseen.
Riippuen pinnasta mitä merkataan voi SmartWater olla täysin näkymätön
silmämääräisesti, toisille pinnoille voi jäädä läpinäkyvä, kiiltävä pinta. Yhdistelmä,
merkata monta eri kohtaa ja merkkaamisen helppous, tuo rikolliselle epävarmuutta ja
tieto jäädä kiinni SmartWaterin merkatulla tuotteella mikä vielä yhdistää rikollisen
rikokseen yleensä johtaa siihen, että tuotteet saavat olla rauhassa.

YMPÄRISTÖ JA TERVEYS - KESTÄVYYS
SmartWater on dokumentoitu, täysin vaaraton terveydelle ja ympäristölle.
SmartWater on saavuttanut korkeimman mahdollisen tuloksen A-luokassa ulkoilma
käytössä Englantilaisen PAS820:2012 testinormin mukaan mikä on erityisesti
kehitetty MerkkausDNA:n arviointiin.
SmartWater takaa, että ainutlaatuiset MerkkausDNA koodit ja fluorescenoiva
keltavihreä väri kestää vähintään 5 vuotta ulkoilmassa.

SMARTWATER MERKKAUSDNA
POLIISI - HAVAITSEMINEN JA JÄLJITETTÄVYYS
SmartWaterin patentoitu vihertävän keltainen väri
näkyy vain erityisessä UV-valossa, mikä antaa Poliisille
tarvittavat todisteet joita vaaditaan takavarikoimaan
ajoneuvoja ja pidättämään epäiltyjä.
Vain Poliisi voi etsiä suoraan näitä ainutlaatuisia
koodeja mikropisteiden kautta joita on lisätty vakiona
SmartWaterin MerkkausDNAhan joka sijaitsee
SmartWaterin kansainvälisessä tietokannassa.

VARKAUSSUOJATTU TUOTE

POLIISI VOI JÄLJITTÄÄ

Lisätietoja:

www.smartwater.com

Jälleenmyyjä:

SmartWater Distributor in Scandinavia:
Eurosafe Security Solutions AB
Gasverksvägen 5, SE-611 35 Nyköping, Sweden
Phone: +46 155-46 06 20 | E-mail: info@smartwaterscandinavia.com
www.smartwater.com | www.eurosafe.se
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