
Produktbeskrivning  Ftg. 
 

Varje SmartDNA® innehåller en unik DNA-kod, vilket gör det möjligt 

att spåra och binda kriminella till platsen och händelsen. 

 

SmartDNA® är den enda riktiga DNA produkten på marknaden! I 

priset för SmartDNA® ingår databasregistrering, laboratoriekostnader 

och dekaler. 

 

Varje DNA-kit innehåller en unik DNA-kod som härstammar 

från växtriket. Detta innebär att föremålen som märks har 

en DNA-kod som är unik och inte kan kopieras. 

 

 

SmartDNA®  

SmartDNA® kan 

appliceras på samtliga 

stöldbegärliga föremål 

och erbjuder därmed ett 

helt nytt och effektivt 

brottsförebyggande 

skydd.  

 

SmartDNA® är omöjligt 

för brottslingar att tvätta 

bort, förstöra eller på 

annat sätt skydda sig 
emot.  



SmartDNA® utrustnings-kit lämpar sig till märkning av: 

  

 Verktyg, större enheter för utomhusbruk. 

 Kontorsutrustning (datorer, mobiltelefoner etc.) 

 Åtrtråvärd lager, stöldbegärliga produkter 

 Bilar (även stöldbegärliga bildelar såsom bilradio, 

 instrumentpanel, ratt etc.) 

 Konst (skyddar även mot förfalskningar såsom piratkopior) 

 

 

 Generalagent: 
 För mer information se www.safesolution.se  

 Safe Solution SmartDNA AB 

 Svartviksslingan 80D, 

 167 39 Bromma  

 Tel +46 76 774 44 14  

 E-post leif@safesolution.se  

 Org.nr: 556837-9803 

 

 

 

Polisen och SKL rekommenderar SmartDNA® 

 

Tekniken har med goda resultat använts av polis i USA och 

Storbritannien. Polismyndigheten i Stockholms län har studerat och 

testat SmartDNA® och tillsammans med SKL (Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium) funnit att konceptet har unika 

egenskaper för att förebygga brott och binda brottslingar till exempelvis 

stöld eller ombyggnad av uthyrd utrustning.  

 

Polis i yttre tjänst ska därför, vid brott, eftersöka DNA-spår och vid träff 

kommer kriminaltekniker att hantera säkring av dessa. DNA-prov 

skickas sedan till SKL för analys. 

 

Polismyndigheten i Stockholms län har sedan en tid tillbaka investerat i 

utbildning, utrustning och praktisk hantering för att direkt kunna agera 

och följa upp exempelvis ett rån i en butik med installerat Smart- 

DNA®. 

http://www.safesolution.se/2673-SmartDNA®


”Inom polisen är vi mycket positiva till konceptet med SmartDNA® och 

det kommer, så fort det är etablerat på marknaden, att fungera 

avskräckande men också skapa stora möjligheter att i högre grad 

klara upp grova rån internt svin.” Anders Burén, chef på 

Spaningsroteln, Länskriminalen. 

 

Se filmen om hur enkelt det är att applicera  -  HÄR 

 

”Du har större chans att återfå stulet  

gods! Tänk också på att tjuven skyr  

märkta saker! SmartDNA® är ett bra  

komplement i Grannsamverkan!”  

Roland Borgström Brottsförebyggande  

Närpolis, Järfälla 

Om dina ägodelar blir stulna och  

återfunna kommer vi i samarbete  

med polisen att ha möjlighet att  

identifiera och återlämna föremålen  

till dig. 

 

Instruktion: 

 Märk allt materiel du vill säkra. I tuffare miljö blandas detta med 

 fartygsfärg för bestående resultat. 

 Tänk på att ytan skall vara fri från fett. 

 Fäst klistermärkena på fönster, dörr  

 Registrera din produkt – hämta instruktion på 

 www.safesolution.se där hittar du en länk till utförlig förklaring till 

 hur du går till väga. Där anger du din DNA-kod, som framgår av

 registreringskortet (ap13.xxxxxx), namn samt adress och 

 telefonnummer. 

  

 

 

                                                          Där kan du sedan när du vill                    

         gå in för att ändra dina uppgifter 

        vid behov. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PKw73EdkVCI
http://www.safesolution.se/


Dina föremål kommer inte att bli påverkade 

 

..men vi rekommenderar att datorer, verktyg och annan känslig 

utrustning märks på insidan i håligheter i syfte att inte skavas bort eller 

missfärga. 

 

 

Skaka flaskan minst en (1) minut före användandet. 

Förvaras frostfritt.  

 

Applicera på: 

 Undersidan av föremål 

 Kanten på telefon, teve och dator etc. 

 Minst 5 mm i Area (5 kvmm) 

 Inneslutna loggor med höjda kanter  (rdjupningar ) 

 

Platser som snabbt kan bli identifierade att innehålla UV med hjälp av 

UV-lampor på är auktioner, second hand marknader, polisen etc. 

 

 Märk konst på baksidan av ramen så att inte duken blir skadad. 

 

Applicera inte på: 

 Ytor som är svåra att upptäcka med hjälp av UV-lampor, t.ex. 

 insidan av batteri luckan etc. 

 Skärmar – teve, dator, Smartphone eller andra skärmar, svårt att 

 få fäste, märk i kantigheter eller håligheter 

 

För mer information och beställning av SmartDNA®  

 
 

 

SLK Svensk Larm & Kamerabevakning AB  

Lilla Bommen 6 | 411 04 | Göteborg | Vx: 076-798 80 80 

info@slklarm.se  | www.slklarm.se  
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