
Stöldskyddsmärkning med SmartDNA®

Instruktioner och tips
www.smartdna.se

För hem, bil, båt, sommarstuga
Större chans att återfå stulet gods
Tjuven skyr märkta saker
DNA hämtat från växtriket
Rekommenderas av polis
Rekommenderas av försäkringsbolag

Besök
www.smartdna.se
Där finner du alltid 

den senaste
informationen.

Exempel

Viktigt att tänka på vid märkning av bil!

OBS!
Kom ihåg att 
registrera din 

unika DNA 
kod.

Sm
ar

tD
N

A®
 · 

Co
py

rig
ht

 · 
20

16
-0

4-
26

Märkningen ska alltid vara så dolda för förare och 
passagerare som möjligt.

Märkningar skall vara så tydliga och rikliga som möjligt för 
polisens spårbarhet.

Var försiktig med flaskan. Ställ den inte inne i bilen i 
exempelvis mugghållare.

Ta det försiktigt för att undvika spill och kladd - skydda 
säten.

Ha alltid en tuss med nagellacksborttagningsmedel eller 
rödsprit för att ta bort överflöd och kladd. Det måste torkas 
omedelbart.

Märk stöldbegärliga bildelar såsom bilstereo, navigation, 
instrumentpanel, ratt/airbag.



SmartDNA® appliceras på stöldbegärliga föremål. 
Ditt SmartDNA® kit innehåller en unik DNA-kod, vilket 
gör det möjligt att spåra och binda kriminella samt stöld-
gods till ägaren och händelsen.

• SÄKERSTÄLL att du registrerar din SmartDNA®-kod och sätter upp dekaler.

• Du behöver inte registrera varje föremål du märker, men för eget bruk bör du spara en
   egen förteckning.

• Du anger diverse värdesaker samt om bilen märks även dess registreringsnummer.

• Vid ägarbyte anger du på kvittot att föremålet är SmartDNA®-märkt. 
   Ingen omregistrering krävs.

SmartDNA® kit lämpar sig till märkning ”indoor” av:
• Värdesaker, maskiner i hemmet.
• Cyklar och barnvagnar; så väderskyddat som möjligt.
• Bilar; stöldbegärliga bildelar såsom bilstereo, navigation, instrumentpanel, ratt/airbag.
• Båtar; inne i motorrum, under kåpan, plotter, vhf, stereo.

För metall och maskinmärkning, utomhusbruk, finns en speciell produkt att beställa - (Heavy Duty spray), 
denna produkt beställs via e-post; info@smartdna.se 

Behöver du beställa extra dekaler, staketskyltar så gör du din beställningen via info@smartdna.se. 
Observera att du måste ange ditt DNA-nummer vid extra beställning.

En liten märkpunkt räcker, flaskan räcker då till ca 3-400 märkpunkter. Ett komplett säkerhetsdatablad 
(SDS) finns tillgängligt på begäran.

Applicera SmartDNA® på: 
• Undersidan av föremål eller områden som inte ofta vidrörs eller slits. 
• Inpräntade logotyper med upphöjda kanter.
• Kanter och håligheter på tv, mobil, dator, gärna i ex. simkortshållare.

• Märk verktyg som skruvdragare, borrmaskiner, tigersågar, i batterifästen och på batteri och maskin. 
   Ej på rena metallytor.
• Smycken och klockor i gravyr, håligheter, förnya märkningen var tredje månad för smycken etc som 
   används dagligen.
• Cyklar, motorcykel, mopeder - märk på platser som är väderskyddade.
• Märk konst på baksidan av ramen så att inte duken blir skadad. 

  
Applicera inte DNA på: 
• Elektriska föremål bör stängas av och kopplas från elnätet före appliceringen.
• Glas skärmar (mobil, dator, tv), däremot i kanter och skrovligheter, håligheter.
• Områden som rutinmässigt utsätts för starkt direkt solljus eller konstant fukt.
• Applicera inte SmartDNA® på ytor såsom läder, konst, skinn etc utan att ha testat på ett dolt område
   först. Märk på baksidor och undersidor av konst.

Så här applicerar du lösningen:
• Skaka flaskan i minst tjugo sekunder före användning. Skaka flaskan regelbundet under appliceringen.
Bör appliceras vid temperaturer på mellan 15 och 30°C. Den bör inte appliceras på ytor som är våta eller 
frysta, eller som sannolikt kommer att vätas eller frysas inom en timme efter märkningen. 

• Förvara oanvänd lösning skyddat från direkt solljus och vid en temperatur på mellan 8-30°C. 
• Vi rekommenderar att du testar lösningen på ett icke synligt område, eller på ett föremål med lågt värde 
som har en liknande yta, för att bedöma effekten av märkningen innan du använder lösningen på ett mer 
värdefullt föremål. Efter att SmartDNA®-lösningen har applicerats är den näst intill omöjlig att avlägsna.

• Börja med att rengöra alla ytor från fett och smuts där SmartDNA® ska appliceras. Använd rödsprit och 
   se till att de är torra innan du applicerar.
• Använd inte lösningen efter det bäst-före-datum som anges på flaskan. 
• Applicera på ett område som är minst 5 mm. 
• DNA är beröringstorr inom några minuter och helt torr inom en timme. 
• Vissa sugande/absorberande material kan behöva en extra påstrykning.
• Du kan applicera resterande lösning från öppnad flaska på det ursprungligen märkta området
• Du kan köpa ny lösning. Den kommer då att ha en annan DNA-kod och ska därför appliceras på ett nytt   
   område. Måla inte över det ursprungligen märka området med en annan lösning.

Registrering
Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA® förpackning, besök www.smartdna.se där du 
enkelt registrerar ditt SmartDNA®.  
Så snart du märkt dina föremål, gör du registreringen i fem enkla steg:

1. Gå in på www.smartdna.se. 

2. Skriv in din unika DNA-kod som finns angiven på förpackning och flaska. 

3. Komplettera med eget lösenord som innehåller minst sex (6) tecken.

4. OBS! alla fält som markerats med en stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas  i för att
    komma vidare. 

5. Ange bilens registreringnummer. För övriga föremål räcker det med att du skriver diverse värdesaker.
   Du behöver inte registrera varje föremål du märker, däremot för eget bruk bör du spara en egen 
   förteckning.

6. Efter att hela formuläret fyllts i klickar du på ”Registrera” – du kommer då
    att få en bekräftelse till angiven e-postadress. Förvara detta meddelande 
    på säker plats för att i framtiden kunna uppdatera vid adressändring, nytt 
    telefonnummer etc.

7. Vid ägarbyte anger du på kvittot att 
    föremålet är SmartDNA®-märkt. Ingen omregistrering krävs

  SmartDNA® 
kan avge 
oönskade 

fläckar.

OBS!
Kom ihåg att 
registrera din 
unika DNA-

kod!


